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ӘОЖ 001(09)+54 

ТӨЛЕГЕН МҰХТАР ӘДІЛБЕКҰЛЫ 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

ректоры, профессор Өскемен қ., Қазақстан 
 

УӘЛИЕВ ЖҰМАШ КӘРІМҰЛЫ – ДАРАБОЗ ҒАЛЫМ 
 

Белгілі ғалым-химик, техника ғылымдарының кандидаты, педагог, Ұлы Отан 

соғысының ардагері, Қазақ КСР Жоғары мектебінің еңбек сіңірген қайраткері, Өскемен 

педагогикалық институтының бірінші ректоры, Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің Құрметті ректоры, Құрметті профессоры Уәлиев Жұмаш Кәрімұлы 

1923 жылы 30 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Белоусовка ауылында дүниеге 

келді.1942-1945 жылдары Кеңес Армиясы қатарында болды. Сұрапыл соғысқа 

қатысып, қан майданды өз көзімен көрген жан. Соғыстың алғы шебінде қайсарлықпен 

шайқас жүргізіп, ерліктің сан үлгісін көрсеткен ардагер атамыз, соғыс аяқталған соң 

1945-1948 жылдары Мәскеу педагогикалық институтында оқиды. 1950 жылы Семей 

педагогикалық институтын тәмамдап, Лениногорск қаласындағы орта мектепке химия 

пәнінен сабақ беруге аттанады. 1951 жылы Зырян қаласындағы орта мектептің 

директоры болып тағайындалады. Өзінің қажырлы еңбегімен, ғылымға деген 

ынтасымен көзге түскен Жұмаш Кәрімұлы 1952-1955 жылдары Қазақ КСР Ғылымдар 

академиясының аспирантурасында оқып, техника ғылымдарының докторы, профессор 

А.Б. Бектұровтың жетекшілігімен кандидаттық диссертациясын қорғайды. 1955-1960 

жылдары Қызылорда педагогикалық институты директорының оқу және ғылыми 

жұмысы жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарады. Ал 1960 жылы Өскемен 

педагогикалық институтының директоры болып тағайындалады.  

1960 жылы Уәлиев Ж.К. директор лауазымына, содан соң (қайта аттестаттаудан 

кейін) Өскемен педагогикалық институтының ректоры болып тағайындалады. Оның 

басшылығымен жоғары оқу орны КСРО педагогикалық институттарының ішінде 

жетекші институттарының біріне айналды. 

Жұмаш Кәрімұлының ректор қызметін атқарған кезде екі оқу ғимараты, 2900 

орынға арналған төрт студенттік жатақхана, профессорлық-оқытушылар құрамына 

арналған 105 пәтерлік тұрғын үй, асханалар, студенттік профилакторий, 

агробиостанция, жүзу бассейні және т.б. ғимараттар салынды. 

Жұмаш Кәрімұлы кадрларды іріктеуде олардың кәсіби құзыреттілігі, 

ұйымдастырушылық қабілеттілігі және адами қасиеттерін басты назарға алатын. 

Ж.К. Уәлиевтің басқаруы кезеңінде 13 мамандық бойынша диплом иеленген мұғалім-

мамандардың саны 18 мыңға жетті, оның ішінде 17 мың дипломды ректор өз қолымен 

табыс еткен. КСРО және ҚКСР Үкіметі жоғары оқу орнының еңбегін жоғары бағалап, 

оны бірінші санатқа ауыстырды. Жеті жылдан соң, 1982 жылы ӨПИ КСРО-ның 262 

педагогикалық жоғары оқу орындарының арасында жарыстың жеңімпазы атанып, үздік 

ондықтың ішіне енді.  

Жұмаш Кәрімұлы жоғары оқу орнының кадрларын даярлауда үлкен еңбек 

сіңірді, себебі ол шеттен мамандарды тарту арқылы кадрлар саясатын шешуге 

болмайтынын анық түсініп, өз жетекшілігімен ғылыми-зерттеушілік жұмысқа әртүрлі 

мамандық бойынша дарынды студенттерді тартты. Олардың басым көпшілігі кейіннен 

ғылым кандидаттары және докторлары дәрежесіне ие болды, осылайша кадрлар 
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мәселесі тек ӨПИ-ШҚМУ-да ғана емес, көптеген басқа да мемлекеттік жоғары оқу 

орындарында, ғылыми-зерттеушілік және қалалық, өңірлік және республикалық 

әкімшілік мекемелерінде шешілді.  

Ректорлық қызметтің ең бір үлкен жетістігі – ол педагогикалық ұжымға кемеліне 

жеткен зерттеуші бола келіп, оның ғылыми дамуына дұрыс бағыт беруінде. Бұл Жұмаш 

Кәрімұлының қолынан келген іс. Осы ойымызды Ж. Кәрімұлы жұмыстарының мән-

маңызын дер кезінде жоғары бағалап, ғылымдағы орнын анықтап берген ғалымның 

қаламдас, үзеңгілес әріптестерінің пікірлері растайды.  

Ректор қызметін жиырма төрт жыл атқарғаннан кейін (1984 жылы), Ж.К. Уәлиев 

бейорганикалық химия және химиялық технология кафедрасының меңгерушісі 

лауазымына ауысты. Кафедра меңгерушісі кезінде белсенді жұмыс істеп, оқу үрдісіне, 

атап айтқанда, «Химия және жаратылыстану» мамандығы бойыншаэксперименттік оқу 

жоспарларын енгізді. 

Ж.К. Уәлиев уақытының тығыздығына қарамастан, химиялық технология 

бойынша дәріс оқып, зертханалық жұмыстар жүргізді. Оләрдайым студенттердің 

ортасынан табылатын. Сондықтан болар, студенттердің түйіткілді мәселелерін ең 

бірінші болып білетін. Өзінің ұзақ жылғы іс-тәжірибесіне сүйене отырыпаса қызықты 

сабақтар өткізетін. Әрқашан ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерінен хабардар 

болатын, сондай-ақ маңызды ғылыми журналдар мен жаңа әдеби кітаптарға да үңілуге 

уақыт табатын.  

Химия пәнін оқитын қазақ тобының студенттеріне, сондай-ақ қазақ мектеп 

мұғалімдеріне физикалық химиядан монография, ал коллоидты химиядан үш оқу 

құралындайындап, баспадан басып шығарады. Жұмаш Кәрімұлы алты ғылыми 

монография жазды, оның үшеуі Қаратау фосфориттерінен суперфосфат алуға арналған. 

Жұмаш Кәрімұлы ғылым жолында өмірінің соңғы күніне дейін химия 

кафедрасында профессорлық қызметте болып, студенттердің дипломдық жұмыстарына 

жетекшілік жасады. Әріптестерінің, магистранттар мен студенттердің арасында зор 

құрмет пен абыройға бөленіп жүрді.  

Өмірден қайтар алдында Жұмаш Кәрімұлы «С. Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің энциклопедиясын» дайындауға басшылық 

жасады. Бұл іргелі еңбектің жарық көруі Жұмаш Кәрімұлы үшін тұтас ұжымның ғана 

емес, әр адамның алдында абыройлықты, кәсіби парыздылықты, асқан жауапкерлікті 

талап етті. 

Уәлиев Жұмаш Кәрімұлының туғанына 90 жылдық мерейтойы қарсаңында, күні 

бүгінге дейін құнын жоймай келе жатқан жаратылыстану ғылымдары 

мамандықтарының студенттері үшін оқу үрдісінде үлкен қолданысқа ие «Химия и 

технология производства продуктов химической промышленности Республики 

Казахстан» атты оқу құралы баспадан қайта шығарылды және «Учитель! Перед именем 

твоим ...» атты фотосуреттер мен әріптестерінің, достарының естеліктер жинағы жарық 

көрді. 

Ж.К. Уәлиевтің ғылыми қызығушылығы іргелі ғылымның маңызды бағытымен 

байланысты, кристаллогидраттардың өзара айналысының процесі, ал қолданбалы 

тұрғыда Қаратау фосфаты шикізатын пайдалану болатын. Зерттеулерінің нәтижелері 

монографияларда баяндалған. Ғылыми-зерттеушілік жұмыстарды орындауға ол 

кафедраның жетекші оқытушыларын, аспиранттарын, студенттерін тартты. 1991 жылы 

КСРО ЖОО Министрлігі Ж.К. Уәлиевке жарияланған жұмыстарының жиынтығы 



5 
 

бойынша докторлық диссертацияны қорғамай-ақ «химия профессоры» ғылыми атағын 

берді.  

Профессор Ю.К. Уәлиев білім беру жүйесіне қосқан жеке үлесі үшін «Октябрь 

революциясы», «Құрмет белгісі» ордендерімен, оннан аса медальдармен марапатталды. 

Ол «Қазақстан жоғары мектебінің құрметті қайраткері» атағының иегері. 

ШҚМУ Ғылыми кеңесінің шешімімен 1993 жылы Ж.К.Уәлиевке «Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің Құрметті профессоры» атағы берілді, ал араға 

алты жыл салып оның кандидатурасы бірауыздан «Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің Құрметті ректоры» лауазымына сайланды. 

Ғалым есімін дәріптеу мақсатында университетімізде екі жылда бір «Уәлиев 

оқулары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өткізіліп тұрады. 

Сонымен қатар:  

1) Өскемен қалалық мәслихатының 2010 жылдың 29 желтоқсанындағы №29/14 

қаулысымен Өскемен қаласы, 30-шы Гвардиялық дивизия көшесі, 34 мекенжайында 

орналасқан университеттің 1-ші ғимаратында Жұмаш Кәрімұлы Уәлиевке арналған 

мемориалдық тақта орнатылды; 

2) Өскемен қаласы әкімдігінің 2012 жылдың 28 маусымындағы қаулысымен 

Өскемен қаласындағы 19-тұрғын ауданының көшесіне Ж.К. Уәлиевтің аты берілді; 

3) Университеттің №1 оқу ғимаратындағы №430-шы дәрісханаға 

Ж.К.Уәлиевтің аты берілді.  

Әрине, Жұмаш Кәрімұлының ерен еңбегінің шынайы бейнесі, басқа да ірі 

тұлғалар сияқты, жоғары бағалауды қажет етеді. 1960 жылдан бастап бар ғұмырын 

Өскемен педагогикалық институты (ӨПИ) және Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетімен (ШҚМУ) тығыз байланыстырған Жұмаш Кәрімұлы тек біздің ғана 

білім ошағымызда емес, бүкіл республикамыздың білім саласында өшпес із 

қалдырды.Жұмаш Кәрімұлының жарқын бейнесі, оның асыл адами қасиеттері, 

жастарға білім және тәрбие беру ісіне адал қызмет етуі баршамызға баға жетпес үлгі 

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

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ УМЕНИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Утверждение Государственного общеобязательного стандарта начального 

обучения, апробация и внедрение в Республике Казахстан с 2016-17 учебного года 

обновленного содержания ориентировано на то, что обучающиеся учатся тому, как 

адаптировать свои знания к любой ситуации, решать любые сложные задачи, с 

которыми им, возможно, придется столкнуться в будущем. 

Становление обновленной образовательной парадигмы, появление новых 

образовательных стандартов, способствуют поиску единой системы оценивания 

учебных достижений учащихся. Система контроля и оценки не может сейчас 

ограничиваться только проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по 

предмету. Она должна ставить более важную социальную задачу: формировать 

восприятие ребенком образовательного процесса не только как внешней по отношению 

к нему деятельности, но и как результата своей собственной деятельности, своей 

личной заботы, личной ответственности за сотворение, развитие себя, своей 

индивидуальности [1]. Один из возможных путей содействия этому – вовлечение самих 

учащихся в оценку учебной деятельности.  

Младший школьный возраст - благоприятный и значимый период для 

формирования оценочных умений, так как в этом возрасте закладываются основной 

комплекс ценностей и навыков самоконтроля. 

Проведённое нами исследование показало, что учащиеся младшего школьного 

возраста имеют потенциальные возможности для овладения оценочными умениями. По 

результатам опроса и наблюдений в урочное время за деятельностью детей младшего 

школьного возраста, нами приведены следующие данные: 45% учащихся не умеют 

адекватно оценить свои знания и знания одноклассника, затрудняются в поиске 

ошибки, не имеют представления о возможных причинах, приведших к 

отрицательному результату, корректируют ситуацию методом проб и ошибок.45% 

учащихся не видят необходимости в оценке своих действий и действий товарища, не 

задумываются над причинами неудач и ошибок, выполняют оценочно-диагностические 

действия только по требованию учителя, не проявляют инициативы к совершению 

оценочно-диагностического процесса, не видят его значимости, не связывают оценку и 

диагностирование с процессом обучения (овладения знаниями и умениями).Такая 

ситуация обусловлена недостаточной разработанностью проблемы формирования 

оценочных умений у младших школьников в педагогической теории. 

Анализ психолого-педагогических и методических исследований (Ш.К. 

Берикбаев, М.М. Жанпеисова, Ж.А. Караев, Р.Т. Мендикинова, Т.К. Оспанов и др.) по 
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проблеме формирования контрольно-оценочных умений у учащихся младшего 

школьного возраста позволил нам выделить следующие структурные особенности 

формирования оценочных умений: 

а) создание учителем благоприятной комфортной среды в процессе оценивания 

б) сочетание личностного и нормативного оценивания 

в) ясность и доступность предоставленного образца ответа, которым оперируют 

учащиеся при оценивании 

г) применение разных форм организации оценочной деятельности 

д) коррекционная работа учителя с учащимся по формированию оценочных 

умений, посредством обратной связи 

Остановимся подробно на каждой из особенностей. 

Первая особенность заключается в создании учителем благоприятной 

комфортной среды в процессе оценивания. Успешность формирования оценочных 

умений младших школьниковглавным образом заключается в созданиисреды, 

позволяющей каждому ребёнку  чувствовать себя свободно и безопасно в процессе 

оценивания. Что же входит в понятие «среда»? В первую очередь, это социум 

(одноклассники, друзья и т.д.). Учащимся важно не бояться высказать свое мнение, 

знать, что любой его ответ будет услышан учителем, сверстниками и никто его не 

осудит за, возможно, неправильный ответ [2]. Следовательно, очень важно то, 

насколько «среда» обеспечивает ребенку комфортное состояние. 

Одним из методов применяемых учителем для создания благоприятной среды 

является коллаборативное  обучение.В основе коллаборативного обучения лежит идея 

о том, что обучение – это социальная, по своему характеру, деятельность, в котором 

процесс обучения осуществляется посредством общения. 

Коллаборативное (от англ. «collaborative»  - совместный) обучение - это подход, 

в рамках которого обучение построено на тесном взаимодействии между 

обучающимися, либо между обучающимися и преподавателем [3]. Участники процесса 

получают знания через совместный поиск информации, обсуждение и совместную 

оценку результатов.  

Коллаборативное обучение предполагает создание на уроке атмосферы 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности. Этому способствует 

проведение психологического настроя, которым необходимо начинать каждый урок. 

Своего рода показателем коллаборативного обучения является групповая форма 

работы. Именно в группе  дети учатся уважать и выслушивать мнение других, 

развивается взаимопонимание, уверенность в себе, в своих знаниях. Принцип работы в 

группе состоит в передаче учащимся функций, традиционно выполняемых учителем: 

контролирующих и оценивающих. Групповая форма учебной работы предполагает 

включение группы учащихся в совместное планирование учебной деятельности, 

восприятие и уяснение информации, обсуждение, взаимный контроль и оценивание [3]. 

При создании групп необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся, чтобы сильный учащийся не подавлял слабого учащегося, а помогал ему. 

Процесс работы в группе должен быть последовательным, а для этого перед работой 

учащиеся должны разработать правила поведения и разделить обязанности каждого и в 

работе строго следовать им. Учитель при таком методе работы выступает в роли 

наблюдателя и посредника между группами. 

Таким образом, при создании коллаборативной среды, применяя групповую 

работу, снижается уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач, в группе выше обучаемость 

(взаимообучение- сильные-слабые), групповая работа способствует улучшению 
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психологического климата в классе, развитию взаимоуважения, умения вести диалог, 

адекватно оценивать, аргументируя свою точку зрения. 
Вторая особенность состоит в использовании учителем различных способов 

оценивания.Психологические исследования показывают, что самооценка младших 
школьников  далеко не самостоятельна, а подвластна  оценкам окружающих, прежде 
всего оценкам учителя. На начальном этапе школьного обучения ведущий процесс 
оценивания осуществляет учитель. Оценивая действия ученика, педагог сравнивает эти 
действия: 

- с прошлыми действиями того же ученика (такой способ оценивания называется 
личностным);  

- с аналогичными действиями других учеников (сопоставительный способ 
оценивания);  

- с установленными нормами, образцами этих действий (такой способ оценивания 
называется нормативным) [5].  

К сожалению, на практике учителя чаще всего пользуются сопоставительным 
способом оценивания. Между тем педагогу необходимо знать, что исходя из главной 
задачи формирования учебной деятельности, развития личности ученика, в своей 
текущей работе учителю надо использовать, прежде всего, личностный способ 
оценивания учебной работы ребят, помогая им овладевать общими способами 
действий, навыками самоконтроля и самооценки, поощряя их самостоятельность. 
Используя личностный способ оценивания для показа ученику его собственного, пусть 
даже очень малого продвижения вперед по сравнению со вчерашним днем, учитель  
укрепляет и поднимает доверие учащегося к себе, к своим возможностям.  При этом, 
чтобы ученики имели ясный ориентир в своей самостоятельной деятельности, нужно 
использовать и нормативный способ оценивания, давая тем самым учащимся зримые, 
наглядные образцы для их работы. 

Сопоставительным же способом оценивания в явном виде учителю вообще не 
следует пользоваться, так как этим порождается тревожность ученика, снижается его 
самооценка, вырабатывается комплекс неполноценности. 

Таким образом, оценивание результатов должно проводиться учителем в 
сочетании личностного и нормативного способов, педагогическое оценивание в 
дальнейшем приводит к умению школьника производить оценку своей деятельности 
самостоятельно. 

Третья особенность состоит в  ясности и доступности предоставленного 
образца ответа, которым оперируют школьники при оценивании.При 
формированииоценочных умений важно научить детей сопоставлять свои действия с 
заданным образцом или эталоном. Эталон – это образец процесса, ступеней, результата 
учебной деятельности [4]. Известный педагог Ш. А. Амонашвили указывает, что 
оценка осуществляется на основе эталонов, выполняющих функции критериев 
определения правильности отдельных этапов деятельности [5]. 

Чтобы оценка ответа ученика была объективной, выявлена его полнота и 
соответствие уровню обязательной подготовки, определён характер ошибок, заготовить 
эталон ответа необходимо заранее. При этом следует учитывать утверждения  
Ш.А.Амонашвилио том, что эталоны должны соответствовать следующим 
требованиям: ясность, реальность, точность, полнота [5].Таким образом, необходимо 
выделить в предоставляемом эталоне следующие составляющие: 

- представление основных элементов знаний, соответствующих обязательному 
уровню – чёткие и ясные (т.е. прописать правильные ответы); 

- указание элементов, превышающих этот уровень; 
- указание критериев ответа.Учащимся необходимо знать, что в основе любого 

оценивания лежат определенные критерии. И чем точнее критерии, тем объективнее 
оценивание. В дальнейшем это пригодится им в жизни при оценке любых явлений, 
работы, ситуации.  
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Сравнение ответов с эталоном позволяет объективно оценить учащимся себя и 
своих товарищей.Сверяя свои действия или конечный результат своей работы с 
эталоном, ученик учится оценивать свою деятельность, одновременно происходит 
саморегуляция личности. 

Четвертая особенность заключается в применении учителем разных форм 
организации оценочной деятельности. Для формирования оценочных умений 
необходимо использовать и чередовать различные формы организации оценочной 
деятельности (самооценка, взаимооценка, коллективная оценка). 

Самооценка заключается в том, что ученик, выполнивший работу, сам себе ставит 
оценку. Затем его работа оценивается учителем, сопоставляются обе оценки, и 
выявляется степень объективности первой оценки.  

Необходимо отметить, что одной важнейшей особенностью восприятия 
выполненных работ является то, что учащиеся часто лучше видят ошибки и недочёты 
своих товарищей, чем свои. Поэтому целесообразно организовывать взаимооценку 
работы, выполненной другим учеником. Наличие информации о работе товарища 
является условием для возникновения самооценочной деятельности. 

Еще одной формой оценивания является коллективная оценка, которая 
применяется после устного ответа ученика, когда учитель задает вопрос отвечавшему 
ученику, об оценке своей деятельности, а затем обращается к классу предлагая оценить 
ответ своего товарища. 

Таким образом, педагог может обучить учащихся оцениванию различных видов 
работ, как своих собственных, так и работы своих одноклассников. 

Возможны самые разные варианты и видов работ и видов оценивания. Нередко 
рекомендуют двойную или тройную оценку – самооценка, взаимооценка, оценка 
учителя. На первых этапах обучения этим навыкам, желательно разборка результатов 
оценивания, выявление проблем и исправление ошибок при оценивании, так 
нарабатывается опыт правильности оценивания. 

Пятая особенность состоит в проведении учителем коррекционной работы  с 
учащимся по формированию оценочных умений, посредством обратной 
связи.Коррекция самооценки младших школьников — необходимая работа по 
формированию оценочных умений. Основным инструментом корректировки является 
использование учителем и учеником обратной связи. Обратная связь является важным 
компонентом процесса оценивания. Она включает информацию о том, на каком этапе 
обучения учащийся находится в настоящий момент в соотношении с учебными целями, 
какие есть проблемы и способы достижения учебной цели [6]. 

Для полного представления о понятии «обратная связь», считаем 
целесообразным, рассмотреть содержательные элементыэффективной обратной связи. 
При формулировании элементов обратной связи нами была взята за основу 
информация из методического пособия СьюзанБрукхарт (2008) «Как предоставлять 
вашим учащимся эффективную обратную связь» [7]. Итак, рассмотрим содержательные 
элементы при предоставлении обратной связи учителем: 

- обратная связь должна проводиться сразу после того как прошла диагностика 
самооценки младших школьников,это даст возможностьучащемуся улучшить свое 
обучение. Психика ребенка младшего школьного возраста очень подвижна, для нее 
характерна большая гибкость, и если корректировку отложить, то спустя некоторое 
время она уже может оказаться неуместной и принести больше вреда, чем пользы. 

 - фокусом обратной связи должно быть выполненное задание или процесс 
выполнениязадания, но не сам учащийся; 

- обратная связь предоставляется индивидуально и группе. Обратная связь группе 
или классу предоставляется в том случае, если ошибка в задании оказалась типичной 
для группы/класса. 

- обратная связь должна содержать наиболее важные моменты в соответствии 
сучебными целями и включать направления дальнейшего развития учащегося; 
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- обратная связь начинается с положительных комментариев по 
правильновыполненной части задания.  Необходимо исключить использование 
негативных комментариев, включающих иронию, высмеивание ответа обучающегося.  

-  обратная связь содержит в себе необходимые рекомендации, как исправить 
недочёты или улучшить работу обучающегося; 

- в обратной связи используется понятный, уважительный, стимулирующий 
умственную деятельность стиль языка 

Принятие учителем во внимание элементов обратной связи позволяет вести 
соответствующую коррекционную работу при формировании оценочных умений 
младших школьников. 

Таким образом, учет данных особенностей формирования оценочных умений 
позволяет учителю развивать у учащихся навыки адекватного восприятия себя и 
окружающих людей, их личностных качеств, понимание себя, своих состояний, анализ 
мотивов собственных поступков, их причины, выбор в соответствии с этим 
определенного способа поведения.  

Выделенные нами особенности создают максимально комфортную среду 
обучения и воспитания, позволяют перевести оценочную деятельность учащихся из 
необходимости в личную потребность. 
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ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ  

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫН БАҒАЛАУ 
 

Қазақстан экономикасының қазіргі даму кезеңінде инновацияларды дамыту және 

енгізу шағын және орта бизнес субъекттері қызметінің тиімділігін арттырудың 

маңызды факторы ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің экономикалық саясатының 

басым бағыттарының бірі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында «Отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық 

бағыттың қозғаушы күші болып табылады. Шағын және орта бизнестің экономикадағы 
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үлесі 2050 жылға қарай, ең аз дегенде, екі есе өсуге тиіс»,- деп атап өткен.[1] Осы 

тұрғыда инновациялық инфрақұрылымды жасау инновациялық қызметті алға қарай 

жылжытып, әрі қарай дамытудың басты бағыттарының бірі болып табылады. Қазіргі 

заманғы экономикада кәсіпорынның инновацияларды енгізуі нарық жағдайындағы 

бәсекеге қабілеттіліктің міндетті шартына айналды.  

Экономикалық даму және инновациялық қызметтің тиімділігін арттыру 

мақсатында кәсіпорының инновациялық дамуын бағалау және инновацияларды енгізу 

нәтижелерін бақылау қажет. 

Зерттеудің негізгі бөлімі. Инновациялық әлеуетті қалыптастырудың теориялық 

негіздері тиімді нарықтық басқару әдістерімен өзара байланысты. Бірақ, осылай бола 

тұра, шетелдік және отандық ғылыми әдебиеттерде инновациялық қызметті 

сипаттайтын экономикалық категориялар нақты айқындалмаған.Инновациялық негізде 

экономиканы әртараптандыру мәселелерін, инновациялық қызметтің әр түрлі 

бағыттары бойынша оны белсендірудің жекелеген әдістемелік аспектiлерін зерттеуге 

қазақстандық және ресейлік ғалым-экономистер А.Бержанова, Н.Кулыгина, 

И.Павленко, Ю.С.Ширяева [2-5]және басқалар белгілі бір үлес қосты және қосуда.  

Нәтижелері және талқылануы. Жаңалық енгізуді бағалау критерийін анықтау 

инновациялық қызмет тиімділігін бақылаудың басты міндеті болып табылады. Аталған 

критерий кәсіпорынға берілген жаңалықты енгізудің орындылығы туралы шешім 

қабылдауға негіз болатын немесе инновациялардың балама нұсқаларын өзара 

салыстыруға мүмкіндік беретін көрсеткіш немесе көрсеткіштер жүйесі болып 

табылады. Әдетте мұндай көрсеткіштердің рөлін көптеген экономистер инвестициялық 

талдау тиімділігінің критерийі ретінде қолданатын кейбір көрсеткіштер атқарады. 

Инновациялық қызметті талдау тиімділігін арттыру үшін бағалау көрсеткіштерін 

жекелеген элементтерге жүйелеуге және соның негізінде кәсіпорынның инновациялық 

дамуының стратегиясын әзірлеуге болады. Инновациялық қызметтің негізгі 

элементтерін анықтау барысында зерттеуде жүйелік тәсілді қолдануға болады. Бұл өз 

кезегінде инновациялық қызметтің сыртқы және ішкі ақпараттардың үздіксіз 

айналымына негізделетіні туралы тұжырым жасауға мүмкіндік береді.[5] 

1-суретте шағын кәсіпорындардың инновациялық қызметін басқару жүйесі 

көрсетілген. Жүйе ретінде кәсіпорынға сыртқы орта ықпал етеді. Сыртқы орта 

факторлары кәсіпорынға тікелей және жанама әсер ете отырып, оның инновациялық 

климатын қалыптастырады. 

Сондай-ақ 1-суретте шағын кәсіпорынның тікелей және жанама ықпал ету 

факторларына, инновациялық макроклимат пен инновациялық микроклиматқа 

бөлінетін сыртқы инновациялық ортасы бейнеленген. Кәсіпорынның инновациялық 

қызметін басқару жүйесі 5 блоктан, яғни өнімдік, функционалдық, ресурстық, 

ұйымдастыру, басқару блоктарынан тұрады. Инновациялық қызметті басқару жүйесін 

талдай отырып, мынадай қорытындылар жасауға болады: 

- кәсіпорын сыртқы ортадан  (ресурстық блок) келетін ресурс жеткілікті көлемде 

болмаса,оңтайлы қызмет атқара алмайды; 

- кәсіпорынға келіп түскен ресурстар бірқатар басқару және өндірістік 

қызметтерді (функционалдық, ұйымдастыру, басқару блоктары) тиімді жүзеге асыру 

арқылы дайын өнімге (өнім блогы) айналады;  

- кәсіпорын өз қызметін сыртқы ортамен үздіксіз байланыста жүзеге асырады. 

Инновациялық қызметті бағалау сызбасы келесі түрде бейнеленуі 

мүмкін:ресурс(R)- функция(F)- жоба (P). Жоба ретінде жаңа өнімнің немесе қызметтің 

шығарылуын қарастыруға болады. Кәсіпорынның инновациялық қызметін бағалаудың 

міндеттері екі түрлі жазықтықта бейнеленуі мүмкін: 

- кәсіпорынның бір жаңа жобаны жүзеге асыруға дайындығын жеке бағалау; 
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- кәсіпорынның барлық немесе жүзеге асырылып жатқан жобалар тобына қатысты 

ағымдық жағдайын жалпы бағалау. 

Практикалық тәсіл кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын талдаудың екі түрлі, 

яғни егжей-тегжейлі және диагностикалық  сызбасын қолдану қажеттілігін көрсетеді. 

[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту: авторлармен әзірленген 

1-сурет – Шағын кәсіпорындардың инновациялық қызметін басқару жүйесі 

 

Егжей-тегжейлі тәсіл қолданғанда инновацияны негіздеу, оны жүзеге асыру 

жобасын дайындау және енгізу кезеңдерінде кәсіпорынның ішкі ортасына дәйекті 

талдау жасалып, сыртқы ортасы бағаланады. Еңбек шығындылығы жеткілікті болған 

жағдайда берілген тәсіл жүйелі және пайдалы ақпарат алуға көмектеседі. Егжей-

тегжейлі талдау барысындағы кәсіпорынды бағалау сызбасы 2-суретте көрініс тапқан. 

Диагностикалық тәсілді қолдану, әдетте, жұмыс мерзімдерінің шектеулілігімен, 

жүйелі талдау жасау үшін қажетті мамандардың жетіспеушілігімен, бәсекелес 

кәсіпорын туралы толық ақпараттың болмауы немесе қолжетімсіздігімен байланысты. 

Диагностикалық тәсілді қолдану барысында көрсеткіштердің белгілі бір шектеулі 

 

 

РЕСУРСТЫҚ БЛОК:  
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ӨНІМ БЛОГЫ: 
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БАСҚАРУ БЛОГЫ 
Басқарушы буын, кәсіпорынды басқару жүйесі 

және стилі 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ БЛОГЫ 
Кәсіпорын құрылымы, барлық қызметтер мен 

жобалар бойынша үдерістер технологиясы, 

ұйымдық мәдениет 

 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ БЛОК 
Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбек 

әрекеттері барысында ресурстарды өнім мен 

қызметке айналдыру операторы мәдениет 
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тізбесі ғана талданады. Сапалы диагностикалық талдау жасау үшін қажетті міндетті 

шарттарға мыналарды жатқызуға болады: 

- зерттеу объектісінің жүйелік үлгісі туралы білімді пайдалану; 

- қандай да бір жеке параметрді талдау негізінде тұтас жүйе немесе оның 

елеулі бір бөлігі туралы қорытынды жасау үшін диагностикалық параметрлердің 

жүйенің басқа параметрлерімен өзара байланысын білу; 

- таңдап алынған диагностикалық көрсеткіштердің мәндері туралы ақпарат дәл 

болуы тиіс, себебі параметрлер саны аз болғандықтан жүйе жағдайын дәл анықтай 

алмау тәуекелі айтарлықтай жоғары болады.  

 

 
 

Ескерту: авторлармен әзірленген 

2-сурет – Шағын кәсіпорынды бағалау сызбасы 

 

Диагностикалық талдау жасау үшін арнайы машықтар мен ақпараттық база болуы 

қажет. Кәсіпорынның ішкі ортасының диагностикалық талдауы мен бағалауы 3-суретте 

бейнеленген. 

Диагностикалық және егжей-тегжейлі тәсілдер шетелдік және отандық 

тәжірибеде кеңінен қолданылады, алайда берілген тәсілдердің кемшіліктеріне 

мыналарды жатқызуға болады: 

- талдау барысында кәсіпорынның инновациялық дамуын қамтамасыз ететін 

кейбір көрсеткіштер ғана қарастырылады және, әдетте, ол көрсеткіштер кәсіпорынның 

ішкі ресурстарымен байланысты; 

- берілген тәсілдердің қолданылуы кәсіпорынның әрі қарайға инновациялық 

дамуын дәл қалай жүзеге асыру керектігі туралы толық жауап алуға мүмкіндік 

бермейді; 

Кәсіпорының ішкі ортасы 
жағдайының жүйелі нормативтік 

үлгісі сипатталады, барлық 
блоктар мен параметрлер 

бойынша кәсіпорын жағдайына 
қойылатын сапалық және сандық 

талаптар бекітіледі

Кәсіпорынның ішкі ортасының 
барлық блоктар мен параметрлер 

бойынша нақты жағдайы 
анықталады

Ішкі орта параметрлерінің нақты 
және нормативтік мәндеріндегі 

сәйкессіздіктерге талдау жасалып, 
күшті және әлсіз жақтары 

анықталады

Кәсіпорынның әлсіз 
тұстарын нығайту үшін 

инновациялық өзгерістер 
енгізудің жобалық 

сценарийі қалыптасады
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- кәсіпорынның жүзеге асырып жатқан инновацияларының ерекшеліктері 

ескерілмейді. 

 
Ескерту: авторлармен әзірленген 

3-сурет – Кәсіпорынның ішкі ортасын диагностикалық талдау және бағалау 
 

Қорытынды. Елеулі инновациялық әлеуеті бар және өзінің қызметі барысында 

сол әлеуетін белсенді түрде қолданып, дамыта алатын кәсіпорынды инновациялық 

тұрғыда белсенді деп атауға болады. Кәсіпорынның инновациялық белсенділігі оның 

елеулі бәсекелік артықшылығы болып табылады. Себебі инновациялық белсенділік 

сыртқы ортадан төнуі мүмкін қауіп-қатерден дамудың жаңа және озық мүмкіндіктерін 

үздіксіз іздестіру арқылы өз бизнесін дер кезінде қорғауға мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар кәсіпорынның сыртқы ортада болып жатқан өзгерістерге иілімділігі мен 

бейімделу қабілеті жоғарылайды, басқару шешімдерінің қатары кеңіп, технология мен 

шығарылатын өнімнің түрі мен вариативтілігі артады. 

Компания өзінің ішкі мүмкіндіктерін тиімді қолданғанда, яғни жоғары 

инновациялық әлеуетке ие болғанда инновациялық белсенділігі артады. Сонымен қатар 

сыртқы орта өзгерістерін дер кезінде анықтап, оларға тез арада жауап бере білуді 

инновациялық даму көрсеткіші ретінде қарастыруға болады. 

Инновациялық дамудың дұрыс сценарийін таңдау және жүзеге асыру 

кәсіпорынның инновациялық белсенділік көрсеткішін көтеруде маңызды рөл атқарады. 

Кәсіпорынның келешек стратегиясын қалыптастыру үшін ресурстардың жағдайы және 

оларды қолданудың тиімділігі туралы толық ақпарат болуы тиіс, сондай-ақ сыртқы 

факторлардың инновациялық қызметке әсерін ескеру де маңызды. 
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THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAI PROCESSES 

IN PHYSICAI EDUCATION 

 

The national leader Nursultan Nazarbayev in his annual address to the nation: 

"Promptly live in a developing environment, a perfect knowledge of the state language, 

history along the formation of national culture, the formation of a creative personality 

development," he said. Physical education, social system and the system of physical education 

as a social phenomenon, the basic laws of its formation and development, and the need to 

know the structure of the requirements for the education and training necessary to ensure the 

physical education of the younger generation. Physical education not only in school physical 

education classes, after-school and after-school health education in the period, taking into 

account the fact that the current system of measures, including the strengthening of health of 

young people in the system of physical education in the individual biological and 

psychological comprehensive development needs to actively the positioning of the canons and 

the development of good relations. This important scientific methodology and play a key role 

as an academic discipline, physical education. 

Training future teachers in the direction of the field is directly related to the higher 

education system. Currently, the development of educational programs has changed direction 

in the secondary schools. However, all of these schools should not be taken into account when 

they read their knowledge skills and abilities, the conditions for the provision of educational 

standards. It provides information about the level of preparation for the execution of 

movements, physical exercise. However, the base model has these programs, so that each 

teacher can make changes and additions to the local conditions and traditions. A creative 

approach to solving problems of physical education, a change in the living conditions of 

innovative processes and innovative directions timely knowledge and experience in the 

implementation of the objectives of physical education in the critical importance of the 

expertise of well-being and culture of fitness. 

Education of cognitive processes in the body plays an important role in the development 

of psychological and physical development of teenagers. With the help of physical culture of 

the students formed the emotional and voluntary sphere. Gesture as a basis for improving the 

mental health, mental processes (vision, hearing, touch, concept of muscle movement, 
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perception, imagination, thinking, concentration), psychomotor reaction - a gesture control 

accuracy, speed, a key factor in maintaining the confidence motion through control loops in 

conjunction with physical culture, in different sports growing sensation, perception, features 

and patterns.  

The proper development of the body, the disciples of the agreement, the consolidation 

of the health affects of adverse environmental conditions. Good health and human actions the 

company is an important key to success.We should be interested in having to provide health 

care to care .We should provide care during physical education at sports clubs, lessons and 

outside school hours. Natural movement types to run, jump, swim, throw, skiing, skating, 

cycling, acrobatics necessary life skill, and generates business-like. Twist the help of young 

people of different body exercise that develops. Therefore, the ability of human readers as 

strength, speed, endurance, motor aptitudes makes richer experience, coordinated movement 

of the body. 

Physical education takes place especially in the industry rate, personal hygiene, physical 

training culture, psychology of physical culture, tourism, sport. Physical culture is the main 

routine, ie, work, holiday, snack, үyқy, to merge properly requires leisure rhythms. The daily 

routine of the proper development of the construction of the mind and body that the beneficial 

use of children, helping to keep health. Obliged not to break the daily routine. That's OK - 

rest, food, personal hygiene, important and useful moments of the day and night, to use the 

content. In high school physical education teacher manages, head, class tutor. For the 

implementation of physical education in school and extracurricular sports bases institutions, 

we should remember the following requirements:  

• education of students of high moral qualities.  

• promoting human health, increase efficiency.  

• development of students' ability to do sports, constantly and quickly. 

• Development of basic motor qualities. 

Exercise - it's action, consciously engine and executed actions. Physical exercises 

develop the muscular system, respiratory and circulatory. Gymnastics. Activities: main and 

sanitary gymnastics, sports, gymnastics, acrobatics, gymnastics, industrial gymnastics and 

physiotherapy. The game brings the rate of students, psychological stamina, endurance. 

Tourism - group methods, to overcome the difficulties encountered in adverse working 

conditions  and educates in the spirit of patriotism. Sport - to improve the health of students, 

physical strength, motor skills and moral and volitional qualities, physical education, 

developing manuals. One of the important means of physical education - natural factors: the 

sun, air, bathing, showering.  Very effective use of health factors, the nature of the bodies of 

children at work. One of the important tasks of physical education - it is the adults, children 

and physical mobilization. Responsibilities of Physical Education: - Promote health and body 

hardening, proper growth and maturation of the body, increase the impact of health;  

- Development and improvement of motor skills and abilities; 

- Introduction to the new types of knowledge of theoretical and link its actions; 

- Psihologiyaolyқ quality erіktіlіkke class resistance, tәrtіptіlіkke, unity, friendship and 

friendly feelings, culture, behavior, education conscious attitude to skills and қoғamdsch in 

the property;- Regular exercise, education and formation өdetterdі incentives; 

- Instilling hygienic habits, message hygiene knowledge of exercise and culture. 

Morning warm-up exercises discipline and psychological adaptation of pupils, fosters 

self-confidence and active. 

Ivanov Porfiriy - time walked nearly half a century. Its simple method is called - "Baby" 

or "Ivanov system." His instructions: 

• To feel better in a day 2 times a dip in the natural water .If going to wash with hot 

water , then wash up at the end of the Cold; 
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• Before bathing or during bathing walk barefoot on the ground; 

• Do not drink vodka and do not smoke cigarettes; 

• Try spend days without water, without food, or at least 1 time per week; 

• Love the environment. Do not pollute. It's your health; 

• If you want to be healthy, welcomes all 

• Get rid of bad habits; 

• Help for people in care, especially in the modern world. He will be your friend; 

• On Sunday go out on nature barefoot, breathe a bit, think; 

• Do not think about illness, death. This is your victory; 

• realize their dreams; 

The role of this principle in the spiritual cleansing and healthy life in the great student. 

Future society - students, youth, education, the role of collective national games at 

physical training lessons. In the course of training and physical training, you can use the 

Kazakh national games that help develop unity.Affect sports competitions, for mental, mental 

states during competition, training, before the competition, after the event, change in mental 

and emotional excitement, arising under the influence of these events during physical activity. 

Mental processes (vision, hearing, head., Muscle action, concepts, reception, 

imagination, thinking, attention), psychomotor reactions of interaction in the management of 

the accuracy, regularity and reliability of the storage is transmitted through physical training. 

In various sports, sensation, perception, developing their special features and patterns. 

One of the physical and mental qualities of the athlete. 

Development of endurance, strength, speed of development of the basic physical 

properties are transmitted through physical training. Tactical training linked to the 

development of mental functions. Also through physical culture transmitted perceptual quality 

(review range length and quick perception of changing the depth of the adoption of the space 

at the speed and accuracy of movement), mental (operating speed of thinking, precision 

measurement of hearing) psychotropic, coordination, precision, gesture speed and factors 

affecting on effectiveness. Games chief psychological factor allows you to use tactical actions 

sporstmen. Quick thinking, types of control strategies and reflection and decision-making 

mechanisms in problematic situations is one of the physical and psychological qualities in 

physical education. 

Development of movement sequences. In particular: the students who are preparing for 

the formation of positive motivation to learn; knowledge of the interaction of motion; the 

formation of complete concepts about movement in different sports. Thus, teaching the 

movement is to obtain knowledge, the formation of movements and flexibility training to 

appropriate body qualities. 

Analysis includes - the goal of general and special (specific) objectives, methods and 

principles, conducted in the field of training, orientation, theoretical and practical content of 

the material in the secondary schools in the educational process, the department of education 

and sports organizations.  

At the beginning of the path-sporstmen student chosen path consists of the content in 

the field of education and in the period of schooling. 

The use of non-traditional physical education classes to improve teaching of physical 

education of students in the process of technology development; Moral education of students 

in physical education classes, physical education through individual physiological changes: 

the formation of self-regulation; improving physical education through interdisciplinary 

research; development of spiritual values through physical abilities; developing skills of 

individual physiological relaxation; the gradual development of mental abilities and physical 

education, etc. can be achieved. 
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ӘОЖ 159.9:2 

АКАНОВА Ж.М., КАНАПИЯНОВА К.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

ДІНИ ӨМІР БЕЙНЕСІНЕ ЖҮГІНУДІҢ МОТИВТЕРІН 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ЗЕРТТЕУ 
 

Заманауи діни зерттеулерде бас бұру сұрағы, бұл күрделі үрдісті ішінара 

бейнелейтін, тек жеке статистикалық өсу көзқарасынан ғана қарастырылады. Мысалы, 

дінге ортақтасқандар саны, тіркелген қауымдастықтар саны, діни білім беру 

құрылымдарының институционалды өсуі жайлы мәліметтер қойылуы мүмкін. 

Мемлекет бойынша діни бас бұру өсімінің өсуі жаппай сауалнамаларда байқалады, ең 

алдымен, конфессионалдылыққа жату және діни деңгейді өлшеу сұрақтары арқылы 

болып табылады. Соңғылары әр түрлі индикаторлар арқылы анықтауға тырысады, 

мысалы, діни орындарға келу жиілігі, діни мейрамдарды тойлатуы, діни белгілі бір 

дәстүрлер мен алғыжазуларды сақтау және т.б. Дегенмен, мемлекеттегі діни жағдайды 

әр кез қарап отырудың маңыздылығы бар болғанына қарамастан, діни бас бұру 

мотивациясының, оның мақсаты мен қазіргі уақытта бас бұрғандардың биографиялық 

көзқарасы жағынан нәтижелерінің мәселесі ашық болып қалуда [1]. 

Дүниежүзілік ғылымда діни бас бұруды зерттеу санағы американдық психолог 

салтты түрде Уильям Джеймстің «Діни тәжірибенің түрлі қалыптасулары» 

монографисынан басталады. Жалпы айтқанда психологияны діни конверсия 

феноменімен қызыққан, гуманитарлық ғылымдардың ішіндегі, алғашқы ғылым деп 

санау қажет. Осы пән аумағындағы оның зерттеулері У. Джеймс пен 3. Фрейдтің, діни 

санының құрылуымен шартталатын, жеке психикалық ерекшеліктер жайлы сұрақтар 

қоюымен байланысты. Ары қарай бұл зерттеулер қатарын Юнг, Э. Фромм, А. Нок, 

М. Донахью секілді психологтар жалғастырды. 

Тақырып бойынша толыққанды пәнаралық («мета - аналитикалық») шолу 

жұмыстары Д. Сноу және Р. Мачалек, Э.Икенга-Метах, Б. Килборн және Дж. 

Ричардсон, А. Оксанен секілді авторларға тиесілі. В. Пикетта, Л. Киркпатрикті, Л. 

Рамбоны діни бас бұру факторларын зерттеу қызықтырды. 

Діни бас бұру типологиясының аяқталуымен тікелей жеке және үміткер 

түрлерінің қалыптасуымен Ф. Ньюман, У. Джеймс, Е. Кларк, Р. Тоулэсс, Дж. Скоби, 

Дж. Лофланд и Н. Сконовд, Б. Килборн и Дж.Ричардсон, Л. Рамбо, А. Мюсик и Дж. 

Уилсон, М.Макгайр, Б. Винер айналысты [2]. 

Пәнаралық мәтіндерде діни бас бұрулар феноменін зерттеу кең таралғанына 

қарамастан, бұл үрдістің психологиялық құрылымы, біздің көз – қарасымыз бойынша, 

әлі де жұмбақ болып қалуда. Діншілдік деструктивті түрлерінің мотивациясы және 

психологиялық құрылымы жайлы сұрақтардың шешімімен байланысты тәжірибелік 

аспект біздің зерттеуімізге өзектілік береді. Біздің мемлекетіміздегі өзекті діни жағдай, 

атап айтқанда, жаңа діни көзқарастардың өсуі, дәстүрлі құлшылық етушілікті 

ұстанушылар санының артуы, сонымен қатар радикалды ислам және діни терроризм, 

діншілдіктің қалыпты емес және тез трансформациялық үрдістерін психологиялық 
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түсінудің қажеттілігін алға қояды. Осыған байланысты, діни бас бұру феномені уақыт  

шегінде айналдырылған, тез діни өзгерістердің үрдісі, өзінің соңынан мәнді  

психологиялық өзгерістер ретінде ерекше өзектілікке ие болып отыр.   

Діни өмір бейнесіне жүгінудің мотивін эмпирикалық зерттеу  міндеттері: 

1) сыртқы / ішкі діни мотивацияны, діни белсенділік пен жеке діни құрылымды 

зерттеу; 

2) діни өмір бейнесіне жүгіну мотивтерін зерттеу. 

Бірінші міндетті шешу үшін Ю.В. Щербатыхтың жеке діншілдік құрылымды 

анықтау тесті бойынша алынған нәтижелерді талдаймыз.[3] 

Г кестесінің негізінде Г.1 (Г қосымшасы), 1-суреті жасалды. 

 

 
 

OX: шкалалары: 1) зерттелінушінің дінге философиялық тұжырымдамасы ретінде 

көзқарасы; 2) субъекттің сиқырға көзқарасы; 3) діннен қолдау және жұбаныш ұмтылу 

үрдісі; 4) дiншiлдiктiң сыртқы белгiлерi; 5) «жалған ғылымға» қызығушылық - құпия 

және жұмбақ құбылыстар; 6) жаратушыға сену үрдісі және әлемді құрған жоғары 

күштің бар екендігін мойындау; 7) дiни өзіндік сананың болуы; 8) зерттелінушінің 

моральдық мінез-құлық нормаларының үлгісі ретінде, дінге қатынасы көзқарасы 

 

Осылайша, жеке діншілдік құрылымы тесті бойынша алынған нәтижелер дінге 

жүгінетін адамдар діннен қолдау мен жұбанышты іздейтінін, діни өзіндік сананың 

болуын, яғни, діни сенімге деген ішкі қажеттілік, дінге мінез-құлық нормаларының 

моральдық үлгісі ретінде қарайтынын анықтауға мүмкіндік береді. 

Содан кейін Д.О. Смирновтың «Діни белсенділікті өлшеу әдістемесінің (ДБӨӘ)» 

нәтижелерін қарастырамыз [3]. 

«Діни белсенділікті өлшеу әдістемесі» әдіснамасын пайдалана отырып, 

нәтижелерді талдау көрсеткендей, «Діни әрекеттер» шкаласы жоғары көрсеткішке ие 

болды (39 балл), ол 10 қабырғаға сәйкес келеді (2-сурет). Жоғарғы көрсеткіш діни іс-

әрекеттерді жүргізудің жеке тәжірибесін (салт-дәстүрлерге қатысу, діни қағидаларға 

тәжірибелік түрде сақтау, Құдайға жүгіну және т.б.) көрсетеді. Зерттелінушілер діни 

тақырыптар бойынша әңгімелерге жиі қатысады, діни рәсімдер мен салттарға 

қатысады, діни көзқарастар бойынша ораза ұстайды, мешітке барады. Олар үнемі 

рухани әдебиеттерді оқиды, уағыздарды тыңдайды, діни бағыттағы дәрістерді 

тыңдайды, рухани және діни музыканы тыңдайды. Қиындықтарға тап болған кездері, 

мұндай адамдар өмірлік маңызды мәселелерді түсіну үшін сенушілерге жүгінгенді жөн 

көреді. 

Сондай-ақ, стеникалық діни уайымдар шкаласы бойынша (38 балл) және ішкі діни 

тұлға шкаласы бойынша (40 балл), сонымен қатар жоғары қабырғалар - 9 қабырға - 
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алынған.  Бұл Құдайшылыққа қатысты көптеген және терең сезімдердің болуын 

білдіреді, онда адам күші, қуаты, қуанышы, шабыттығы және тағы басқа ұқсастығы бар 

сезімдер туындайды, мұндай адамдарда Құдайға ризашылық сезімі туындайды, дұға ете 

отырып, бірнеше рет шабыттанады. Сенушілермен қарым-қатынаста бола отырып, олар 

күш пен ынта-жігердің күшеюін сезінеді. Мешітте алған рухани азық, өмірдің басқа да 

салаларына жиі тарайды. 

 

 
 

OX: шкалалары: 1) астениялық діни уайымдар шкаласы; 2) стеникалық діни 

уайымдардың шкаласы; 3) Дінге дейінгі уайымдардың шкаласы; 4) діни уайымдардың 

шкаласы; 5) ішкі және сыртқы діни тұлға шкаласы; 6) діни-жаратылыстану-ғылыми 

көзқарастың шкаласы; 7) діни әрекеттер шкаласы; 8) діни белсенділік шкаласы. 

 

Жеке адамның ішкі\сыртқы діншілдік шкаласы бойынша жоғары көрсеткіш, 

тұлғаның бағыттылығы құрылымындағы басымдылық болып табылатын, ішкі діни 

мотивацияның басымдылығы жайлы айтады. Мұндай адамдар Құдайдың бар екенін 

жай ғана білмейді немесе болжамайды, олар өз өмірінде Оны сезінеді. Жалпы айтқанда, 

олар дінді бостандыққа, мағынаға, өзін-өзі қанағаттандыруға мүмкіндік ретінде 

қабылдайды. Мұндай адамдар діни мерекелерге дүниетанымдық сенімдер бойынша 

қатысады. Олар Құдай туралы үнемі есіне алады. Өмірдің мәні туралы сұраққа жауап 

іздеуде олар діни әдебиеттің жұмысы болып табылатын кітапты ашады. Дұғалардың 

жасырын мақсаты рухани тепе-теңдікке жету және Құдаймен қарым-қатынасқа қол 

жеткізу бола алады. Олар мешітке барып, Құдайға жүгінуді саналы қалап барады. 

Діни уайымдар шкаласы бойынша (29 ұпай) мәндер 7 қабырғаға сәйкес келеді. 

Бұл көрсеткіш жеке діни тәжірибенің алуан түрлілігі туралы және адамның 

ұмтылыстарының субъективті нәтижесі туралы айтады. 

Діни-жаратылыстану-ғылыми көзқарас шкаласы бойынша орташа нәтижелері (25 

балл) жиналды, бұл 5 қабырғаға сәйкес келеді. Ол зерттелінушілер тобын сипаттай 

алады, оларда діни белгілерді шынайы бар объектілер ретінде қабылдауға мүмкіндік 

беретін, сенімнің рационалды аспектілері болып табылатын, діни, дүниетанымдық 

басым, сондай-ақ жаратылыстанушылық таным, ғылым тұрғысынан түсініксіз 

құбылыстарды түсіндіруге деген икемділік болып табылады.  зерттелінушілер 

тұрғысынан діни сенім әлемді шынайы түрде көруге мүмкіндік береді. Діни рәсімдер 

адамдардың Құдайдың шынайылығын сезіну үшін арналған нәрсе. Адам шын жүректен 

Құдайға сенген кезде, Құдай оған көмектеседі. 
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Соңғы екі шкала бойынша төмен нәтижелер алынды: астеналық діни уайымдар 

шкаласы бойынша (16 балл - 3 қабырға) және дінге дейінгі уайымдаулар шкаласы (14 

балл - 2 қабырға). 

Діни белседіліктің жалпылама шкаласы бойынша жоғары нәтижелер алынды, ол 

жеке діни ағымның даму деңгейін сипаттайды.Осылайша, алынған нәтижелер бізге 

топты,  құдайшылдыққа қатысты терең және түрлі сезімдерге ие, діни адамдар ретінде 

сипаттауға мүмкіндік береді. Мұндай адамдар әртүрлі діни іс-шараларды (салт-

дәстүрлерге қатысу, діни қағидаларға тәжірибелік бейімделу, Құдайға жүгіну және т.б.) 

орындайды. 

Ғылыми мақаламыздағы екінші міндетті шешу үшін, әңгімені жазу әдісінің 

нәтижелерін талдауымыз қажет. 4 ірі мотив топтамаларына біріктірілген контент 

талдауларының нәтижелері анықталған.Шығарма контент – талдаудың нәтижелері: 

Мотивтер санаттары: Өзін-өзі жетілдіру мотиві (өзін-өзі дамыту, өмірдің 

мағынасын табу, пайдалы, қажетті, сүйікті, мағыналы болу). 

Сөйлемдер мысалдары: шынайы сүйіспеншілікті үйрену, жамандық жасамауға, 

бар заттардың қадірін білу, сенбейтіндер үшін үлгі болу, Жаратушыны білу, жақсырақ 

болу, жан мен тәнді үйлестіру, өзін жетілдіру, өмірдегі қуанышты сезіну, толыққанды 

өмір сүру, шындықты білу, жамандықпен күресуді үйрену, әлемнің құпиясын білу, 

Құранды меңгеру, оның терең мағынасын түсіну, өмірде мағынаға ие болу, 

мағынасына, қуанышына, жан тыныштығына ие болу, мен жақсырақ, таза болғым 

келді, мен Құранды зерделеп, жауап алдым, адамдарға бақытты болуға көмектесу, 

өзіңізді басқаға қажетті сезіну, басқаларға деген сүйіспеншілігіңізді білдіріңіз. 

Жауаптар саны 16 (40%). 

Тұлғаішілік қақтығыстардың болуы мотиві: әлемде мен өзімді жоғалтқандай 

сезіндім, кейде мен өзімнің достарыма жол беретінім ұнамайтыны соншалықты, өмір 

сүргім келмейтін, мен жастардың жалпы ағымына төтеп бере алмадым, бірақ жан 

тазалықты, адалдықты, нақтылықты, сенімділікті, тұрақтылықты қалады, әлсіздігім 

үшін өзімді жиренішті сезіндім, жүрегімде тыныштық болмады, тек бос кеуде, 

кінәсіздік пен әділетсіздік сезімі,  мен отбасынан ешқандай мағынаны көрмедім, себебі 

біздің көз алдымызда үмітсіздік пен сатқындықтың ащы мысалдары болды. 11(28%). 

Қашу мотивтері (болашақ алдындағы қорқыныш, қайтыс болу алдындағы 

қорқыныш, мәселелік жағдайлардан қашу, өз өміріне деген жауапкершілікті өзгеге 

арту, мінсіз әлемді армандау): болашақта сенімді болу,  үміттің болуы; мәңгі өмір сүру 

үшін, мен тұрақты, сенімді нәрсені әр кез іздедім, әлемнің жалғандықтарын тастап кету, 

дүниедегі қасіреттен кету, құдіретті Құдайға сенім артып, материалдық қиындықтарға 

мойынсындым, Құдай бізге ең қиын жағдайларда аман қалуға көмектеседі, Құдай мені 

ауыр күнәдан, жүрегіндегі жек көру сезімінен құтқарды,біздің өміріміз өз қолымызда 

емес, Құдайдың қолында.26 (65%) 

Өмірлік қиын жағдайдың болуы: 

Аурулар (олардың психосоматикалық зардаптары): мен өте қатты ауырып 

калдым, маған ауруым емделмейтінін айтты, мен ішімдікке салынғанмын, мен жиі 

ауыратын болдым. 18 (45%). 

Жақын адамын жоғалту: менің әкем өлді (шахтада), біздің отбасымызға қайғы-

қасіреті келді, сүйікті әпкемізден қатерлі ісікті тапты, күйеуім қайтыс болды, бұл қайғы 

мені таң қалдырды, өз өмірімді алды, менің балам қайтыс болды, олар бір сәтте қайтыс 

болды, мені естеліктермен қалдырды, тыныс алуыма жол бермейтін ауырсынумен 

қалдырды (автокөлік апаты), туысымды өлтірді. 9 (23%). 

Тұрмыс жағдайынының өзгеруі (тұратын жерін, жағдайын, қызметін өзгерту): мен 

тұрақты жұмыссыз, тұрақты тұрғын үйсіз үш баламен қалдым, отбасының қамқорлығы 

толығымен менің иығымда қалды, ұлымды түрмеден құтқарып қалу үшін және жер 



22 
 

үйге көшу үшін пәтерімді сатуға тура келді,  қысқартуға түсіп, мардымсыз жалақыға 

жұмыс істеймін. 12 (30%). 

Осылайша, эмпирикалық зерттеу келесі қорытындыларды жасауға мүмкіндік 

береді.Жеке діни құрылымын зерттеу ең алдымен діни сана сезімдердің болуымен 

сипатталды, діни нанымға деген ішкі қажеттілік бар екенін көрсетті. Мұндай адамдар 

мешітке баруға деген ішкі қажеттілікті сезінеді, сондықтан ораза ұстау тек сауықтыру 

диетасынан мәні жоғары деп есептейді. 

Зерттелінушілер Құдайдың құдіреті бар екеніне сенеді, олар Әлемнің өздігінен 

пайда болмауы мүмкін емес және біреу оны жаратқан» деген тұжырымдама оларға 

жақын. Жақсылық марапатталып және зұлымдық жазаланған кезде жоғары 

әділеттілікке үміттенеді және олар адамның тағдыры көкте алдын ала анықталғанына 

және ол оны өзгерте алмайтынына сенеді. 

Зерттеу нәтижесінен түйіндейтініміз, жеке діншілдік құрылымы тесті бойынша 

алынған нәтижелер дінге жүгінетін адамдар діннен қолдау мен жұбанышты іздейтінін, 

діни өзіндік сананың болуын, яғни, діни сенімге деген ішкі қажеттілік, дінге мінез-

құлық нормаларының моральдық үлгісі ретінде қарайтынын анықтауға мүмкіндік 

береді.Ішкі діншілдік шкала бойынша жоғары көрсеткіштер байқалды, бұл тұлғаның 

бағытындағы басты құрылымында доминант болып табылады. Мұндай адамдар 

Құдайдың бар екенін біледі немесе болжайды және олар өз өмірінде Оны сезінеді. 

Жалпы айтқанда, олар дінді бостандыққа, мағынаға, өзін-өзі қанағаттандыруға 

мүмкіндік ретінде қабылдайды.Мұндай зерттелінушілерді, дін барлық күнделікті 

істерге ену маңызды болған адамдар ретінде, сипаттауға болады. Олардың діни 

нанымдары өмірлік философиясын анықтайды. Олар үшін дін өте маңызды, өйткені ол 

өмірдің мәніне қатысты, көптеген сұрақтарға жауап береді. Шығармаларда бір мезгілде 

бірнеше мотивтер аталып өтенін айта кету керек, сондықтан біз діни тәжірибеге жүгіну 

кезіндегі мотивацияның поли-модальділігі туралы айта аламыз. 

Діни тәжірибеге жүгінудің негізгі себептері қиын өмірлік жағдайдан шығу 

(аурулар, жақындарын жоғалту, өмір сүру жағдайларының өзгеруі), сондай-ақ қашу 

мотивтері (болашақ алдындағы қорқынышы, қайтыс болу қорқынышы, мәселелерден 

аулақ болу, өмірге деген жауапкершілікті басқа адамға арту, идеалды әлемді армандау) 

болып табылады.Өзін-өзі жетілдірудің мотивтері (өзін-өзі дамыту, өмірдің мағынасын 

табу, пайдалы, қажетті, сүйікті, мағыналы болу) көрінуі бойынша үшінші болып 

табылады.Алынған нәтижелер бірқатар ұсыныстар қатарын тұжырымдауға мүмкіндік 

береді. 

Қорытындылай келе, зерттеудің басында ұсынылған, діни өмір бейнесіне 

жүгінген көптеген адамдарды, фрустрация мен өзін өзі жүзеге асыру мотивіне әкелетін, 

психиканы жарақаттайтын жағдайлардан қашу мотиві қозғалысқа әкеледі, деген 

тұжырымымыздәлелденді. Бұдан басқа, мәселелік жағдайларды шешуден қашумен 

байланысты мотив анықталды. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ 
 

Проблема раннего выявления, воспитания и развития будущих лидеров в 

настоящее время активно исследуется в педагогике, а также и в психологии разных 

стран мира. Растет ее популярность в отечественной науке и образовательной практике. 

В научных исследованиях и в обыденном сознании подготовка будущих лидеров все 

более воспринимается как государственная, стратегическая задача. С ее решением 

связываются надежды на прогресс общества, обеспечение национальной безопасности 

в ее самом широком современном понимании. 

Формирование лидеров - не стихийный процесс, его можно и нужно 

организовывать, и это необходимо делать в процессе обучения и воспитания, где сам 

человек был бы активным участником, субъектом собственного становления.  

Сегодня, вопрос формирования позитивного социального опыта растущего 

человека, его гражданского становления стал, наиболее, значим для общества. И 

лидерские качества становятся особенно актуальными для любого человека в 

современной политической, социальной обстановке, которая сложилась в нашей 

стране. И можно правомерно утверждать, что проблема формирования готовности к 

лидерской деятельности в юношеском возрасте является актуальной. 

В современных условиях развития Казахстанского общества и рыночной 

экономики успех каждого человека зависит от умения работать в условиях 

конкуренции: быстро реагировать на изменения, анализировать информацию и 

прогнозировать дальнейший ход событий, принимать адекватные решения и 

действовать согласно им. Развитие социальной активности, приверженности 

руководства нужно начинать уже в дошкольном детстве. Именно в этот период 

закладывается фундамент будущей личности, развиваются многообразные отношения к 

людям, различные мероприятия, сам. В этой связи, современная образовательная 

практика должна быть основана на личностно-ориентированное образование, которое 

ребенок рассматривается как субъект педагогического процесса, где основное 

внимание уделено созданию оптимальных условий для интеллектуального, 

социального и эмоционального развития растущей личности. Изучение механизмов 

проявления активности и развития лидерского потенциала детей, важно найти 

эффективные пути и средства, которые способствуют формированию активной 

личности, ее самореализации в настоящем и будущем окружающей среды". 

Тема лидерства привлекала внимание представителей различных направлений на 

протяжении многих веков. В тайну этого явления пытались проникнуть Конфуций, 

Аристотель, Платон, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, Г. Лебон, Г. Тард, М. Вебер, Г. 

Лассуэлл, Г. Моска, В. Парето, З. Фрейд, Н. Майкл и многие другие. 

В современной западной социальной науке и литературе проблема лидерства 

представлена очень хорошо, она изучалась такими известными учеными, как Р. 

Богардус, Ж. Блондель, Б. Бас, Д. Дженнингс, К. Левин, Р. Стогдилл, Р. Такер, С. Хук, 

А. Герман и другие [1, с. 135]. 

"Подростковый возраст - период активного развития ребенка. В это время 

начинают формироваться основы лидерских качеств. Они включают упорство и 

настойчивость, проявляющиеся в желании добиться успеха, несмотря на трудности и 

неудачи; решимости, которая характеризуется отсутствием колебаний и сомнений в 

конфликт мотивов, быстрое принятие решений и смелое проведение их в жизнь; 
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выдержка, избегая конфликтных ситуаций, умение подавлять эмоции и искушения; 

самостоятельность, дисциплинированность и ответственность. Только на основе 

волевых качеств можно добиться успеха" [2, с. 102]. 

Проблема формирования и развития лидерских качеств, в том числе подростков, 

занимались многие ученые, в том числе: Ю. К. Чернышенко, Е. И. Геллер, И. П. 

Волков, Л. И. Уманский, Б. Д. Парыгин, А. С. Чернышев и другие. 

"Человек становится личностью только в процессе социализации, т. е. общения, 

взаимодействия с другими людьми. Вне человеческого общества духовное, социальное, 

психическое развитие происходить не может. Кроме наследственности на развитие 

человека существенно зависит от окружающей среды. Это реальность, в которой это 

развитие происходит. На формирование личности влияют различные внешние условия, 

в том числе географические, социальные, школьные и семейные" [3, с. 122]. 

Влияние наследственности и среды корректируется воспитанием. Образование-

это основной путь формирования личности. Эффективность образования - это 

целенаправленное, систематическое и умелое управление. Слабость воспитания 

заключается в том, что оно основывается на сознании человека и требует его участия, 

тогда как наследственность и среда действуют бессознательно и подсознательно. Это 

определяет роль, место, возможности воспитания в формировании человека. 

Влияние на развитие наследственности, среды и воспитания дополняется еще 

одним чрезвычайно важным фактором, которым является активность личности. Это 

касается всего многообразия занятий человека, все то, что он делает. Деятельность 

может быть активной и пассивной. Даже самый маленький ребенок проявляет себя как 

активное существо. Он предъявляет требования к взрослым, сверстникам, выражает 

свое отношение к людям, объектам [4, с. 18]. 

Одним из средств формирования лидерских качеств личности подростка является 

обучение. Познание природы, общества и самого себя делает человека свободным. 

Кроме того, знание делает человека сильным, уверенным в своих силах, способен 

изменять внешний мир для удовлетворения Ваших потребностей. Только люди с 

достаточными знаниями, могут обеспечить развитие общественного производства на 

основе науки, и, таким образом, чтобы быть лидерами. 

Таким образом, все факторы развития личности и лидерских качеств находятся в 

определенной взаимозависимости. Их влияние, иногда противоречивые, внешние и 

внутренние условия формирования и развития человека. Проблема воспитания 

лидерских качеств у детей подросткового возраста актуальна тем, что в этот период 

происходит формирование личности, изменения психологическом и физическом 

развитии. Насколько легко подросток будет уметь общаться с окружающими его 

людьми, налаживать контакт, как будут сформированы его лидерские качества, зависит 

его дальнейшая учебная, карьера, его судьба и место в жизни. В подростковом возрасте 

развиваются правила и нормы общения, которым он будет следовать всегда и везде 

независимо от складывающихся обстоятельств. И характер речи и выразительного 

общения будет определять меру и степень свободы ребенка среди других людей в 

течение его жизни [5, с. 68]. 

Стать лидером - это долгий процесс и очень сложный, так что в начале 

формирования и развития лидерских качеств, тем быстрее человек способен 

ответственной деятельности. От учителей, воспитателей, многое зависит в этом плане. 

Если вы спросите подростков: "кто в Вашей группе?", они обычно выбирают того, 

который интересуется окружающим, стремится участвовать во всем, но не обязательно 

успешен в учебе. Из-за этого, можно и нужно сделать вывод, что лидерские качества у 

подростков не всегда идут вместе с прилежным поведением и хорошими оценками по 

предметам. Лидерство подростка легко узнать по следующим основным признакам: 
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- принадлежность к группе; 

- положение в классе (он имеет высокий статус); 

- нормы и ценностей группы и лидера совпадают, другими словами, лидер может 

отражать и выражать интересы группы, в которой он находится; 

- способность лидера оказывать влияние на группу - лидер может влиять на 

поведение и сознание членов группы; 

- источник выдвижения лидера в группе - это система личных отношений, 

который, безусловно, явным лидером. 

Интересный феномен, что лидерство следует рассматривать в виде определенного 

набора личностных качеств: физиологические, психологические (эмоциональные), 

умственные (интеллектуальные), личностные. Эти особенности дают лидерам 

возможность выдвинуться, занять лидирующую позицию и удерживать власть именно 

благодаря наличию этих качеств. Однако, ребенок может стать лидером в классе, если 

некоторые из этих качеств преобладает в его природе"  

Тихомирова Е. И. характеризует ребенка-лидера с позиции мобильности, которое 

обеспечивает ребенку стабильное лидерство и лидерские позиции [6, с. 65]. 

Стабильные лидерские позиции ребенка, характеризуется появлением таких 

наблюдаемых качеств как активность, инициативность, способность принимать 

решения быстро и самостоятельно. Неустойчивое лидерство зависит от ситуации, в 

отличие от стабильного руководства. Подросток в этой позиции проявляется, когда 

внешнее одобрение (похвала, поощрение), он нуждается в поддержке окружения, он 

менее способен сопротивляться обстоятельствам. Организация внешнего окружения 

взрослых немаловажно. Так, как именно они создают условия для развития лидерских 

качеств подростков. 

В зависимости от имеющегося личностного потенциала и обстоятельств 

воспитательной ситуации, определяющих функциональный статус в группе, подростки 

могут выступать в различных лидерских ролях. В результате происходит развитие 

индивидуальности всех и каждого: как совершенствование природных способностей, 

так и приобретение нового социально-полезного опыта деятельности. Важно, что 

воспитание базовых лидерских качеств на основе ситуативного лидерства посредством 

проектирования жизнедеятельности подростков позволяет сформировать лидера-

универсала, обладающего знаниями и опытом деятельности в нескольких значимых для 

него сферах, активно востребованного современным обществом.  

Рассматривая воспитание как специально организованный процесс формирования 

личности, обеспечивающий взаимодействие воспитателя и воспитуемого в процессе 

реализации общих целей, мы считаем его важным «педагогическим компонентом 

процесса социализации». Воспитание лидерских качеств подростков, по нашему 

мнению, наиболее эффективно осуществляется с позиций приоритетного в 

современной образовательной практике социализирующего подхода, предполагающего 

«формирование социально значимых качеств личности, необходимых для успешной 

социализации», «педагогическую организацию приобретения воспитанниками 

личностного жизненного опыта, опыта поведения и деятельности». Данный подход 

обеспечивает потребность общества в воспитании элиты - высокообразованной, 

широко мыслящей части общества, осуществляющей функцию источников и 

двигателей прогресса, влияющей на умы и настроения, отвечающей «за полное 

воспроизводство нации и ее моральных ценностей», - позволяет эффективно 

организовать образовательно-воспитательное пространство школы. Поэтому 

воспитание лидерских качеств подростков востребовано инновационными 

образовательными учреждениями. [7, с. 93]. 



26 
 

Этими и другими обстоятельствами обуславливается возросшее внимание и 

интерес к изучению лидерства, формированию у студенческой молодежи активной 

жизненной позиции на основе становления и развития лидерских качеств. 

Большинство из отечественных ученых придерживаются понимания, что люди не 

рождаются лидерами, они ими становятся в процессе деятельности. 

Следовательно, процесс воспитания, формирования у личности лидерских качеств 

предполагает создание определенных педагогических условий, позволяющих 

воспитанникам в комфортной обстановке наиболее успешно и результативно овладеть 

определенными знаниями, навыками и умениями лидерства. 

Что же следует понимать под термином «педагогические условия»? 

Известный отечественный педагог П. Ф. Каптерев [9] говорил о педагогических 

условиях как о специальных обстоятельствах, сказывающихся на результатах 

деятельности. Л. С. Выготский рекомендовал «заранее создавать условия, необходимые 

для развития соответствующих психических качеств, хотя они еще «не созрели» для 

самостоятельного функционирования» [3, с. 55]. А. Е. Подобин [11], отечественный 

ученый, известный своим вкладом в разработку сущности педагогических условий, 

обозначил их смысл как особые обстоятельства или особую обстановку, специально 

создаваемые педагогами в целях систематической помощи саморазвитию и 

профессиональному усовершенствованию личности в меру ее сил и сообразно ее 

социальному идеалу. В этой формулировке достаточно ясно определены роль и место 

педагога, его вклад в воспитание личности воспи-туемого. 

Согласно позиции В. И. Андреева, педагогические условия есть результат 

«целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, 

методов (приемов], а также организационных форм обучения для достижения целей» 

[1, с. 124]. 

Существенный вклад в развитие концептуальных основ теории педагогических 

условий внесли такие исследователи лидерства, 

как Т. Е. Вежевич [4], Е. М. Ермолов [6], А. В. Зорина [8], И. В. Пескова [10], В. Б. 

Сбит-нева [12], Г. В. Старкова [13] и др. 

К примеру, А. В. Зорина [8] придерживается взгляда, что педагогические условия 

- это определенные факторы, обстоятельства, совокупность мер, от которых зависит 

эффективность функционирования педагогической системы, напрямую влияющие на 

вырабатывание и становление у молодежи требуемых лидерских качеств. 

В. Б. Сбитнева [12] под педагогическими условиями понимает обстоятельства или 

обстановку, специально создаваемые педагогами для развития лидерских качеств 

подростков в детском общественном объединении, предполагающие достижение 

заданного результата. 

На основании вышеизложенного анализа мы можем установить, что 

педагогические условия формирования лидерских качеств у молодежи - это конкретно 

установленные направления деятельности воспитателей и вос-питуемых, 

способствующие благополучному протеканию учебно-воспитательного процесса, 

которые обеспечивают успешность реализации намеченной цели вырабатывания у 

молодых людей высокого лидерского потенциала. 

Какие же педагогические условия необходимо подобрать для организации 

целенаправленного и результативного педагогического процесса формирования 

лидерских качеств у студенческой молодежи? 

Отечественными учеными приводится более ста различных условий для 

организации такой педагогической деятельности. 

На основе проведенного формирующего эксперимента А. В. Зорина [8] 

определила следующий комплекс педагогических условий, способствующий 
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успешному проявлению лидерских качеств среди студентов вуза: включение студентов 

в совместную с преподавателями творческую деятельность; организация личностно 

ориентированного взаимодействия; педагогическая поддержка лидерских проявлений 

студентами. 

Наиболее эффективными условиями развития лидерских качеств у 

старшеклассников Т. Е. Вежевич [4] считает: 

- прогнозирование развития личности на основе психолого-педагогической 

диагностики, использование современных диагностических методик для мониторинга 

динамики развития лидерских качеств у детей; 

- отбор целесообразного содержания различных видов деятельности, 

способствующих проявлению лидерских качеств у детей; 

- создание временного или постоянного поля самоактуализации для социального 

развития личности на основе личностно ориентированного образования и воспитания; 

- внедрение педагогических технологий руководства развитием лидерских 

качеств учащихся в свете гуманистических концепций воспитания. 

К педагогическим условиям становления и развития качеств лидера воинского 

коллектива Е. М. Ермолов [6] относит следующие: педагогическая диагностика качеств 

лидера; развитие субъектной активности учащихся; развитие системы самоуправления 

кадет; воспитание на традициях Вооруженных Сил РФ; психологическая комфортность 

процесса развития качеств лидера; научно-методическое обеспечение формирования 

качеств лидера. 

На примере работы общественного объединения наиболее важными 

педагогическими условиями, обеспечивающими эффективное развитие лидерских 

качеств В. Б. Сбитне-ва [12] называет: а] вовлечение воспитуемых в специально 

организованную деятельность, направленную на приобретение лидерского опыта; б] 

использование в деятельности общественного объединения технологии социального 

проектирования, которая обеспечивает каждой личности возможность реализовать 

различные позиции членов объединения (от исполнителя до организатора]; в] 

осуществление систематического педагогического мониторинга динамики развития 

лидерских качеств. 

Исходя из выше обозначенного, дети подросткового возраста могут реализовать 

свой лидерский потенциал в различных направлениях и это в первую очередь связано с 

особенностями личности ребенка, атмосферой в детском коллективе, окружающих, 

отношения педагогов, семьи, и других внешних обстоятельств. 
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ӘОЖ376.1 

АМИСУЛТАНОВА Ж., КУРМАНОВА Т. 

Ш. Уәлиханов атындағы №3 лицей, Өскемен қ. 
 

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ  

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕ РЕТІНДЕ 
 

Педагогикада «әлеуметтік интеграция» термині ХХ ғасырда пайда болып, 

көбінесе біріншіден АҚШ-та этникалық, нәсілдік проблемаларда, кейінірек эмигрант 

балаларға қатысты қолданыла бастады. Тек ХХ ғасырдың 60-жылдарында ғана термин 

Еуропа континентінде сөйлем құрамына қосылып, мүмкіндігі шектеулі адамдардың 

проблемаларына қатысты қолданыла бастады.  

Педагогика тарихында мүмкіндігі шектеулі балаларды дені сау балалармен 

біріктіріп оқыту (бас кезінде «интеграция» емес осылай аталған) феноменінің пайда 

болуы И.Г.Песталоцидің (ХІХғ.) педагогикалық идеяларының европалық оқыту 

практикасына еңгізіп, кеңінен таратуы қажет болды [1,189-б].Дамуындағы ауытқулары 

бар балаларды дені сау балалармен бірге қосып оқыту идеясы ХІХ ғасырдың бірінші 

жартысындағы европалық мұғалімдердің ең басты проблемасына айналды (Франция, 

Германия, Австрия). Алдыңғы қатарлы педагогикалық қоғам біріктіріп оқытудың 

пайдасын түсіндіру үшін бірнеше аргументтер келтірді: дамуында ауытқулары бар 

балаларды оқыту үшін арнайы мекемелердің аз болғандықтан, кең ауқымды мүмкіндік 

беру; жабық мектеп-интернаттарында балаларды оқытуда ата-аналарды 

қатыстырмағандықтан отбасының тәрбиелеу потенциалын қолдануға мүмкіндік беру; 

дамуында ауытқулары бар балалрды оқытуында қолданылатын тиімді, ерекше әдістерді 

барлығының қолы жетерліктей мүмкіндік беру. Ұлттық мектептерде мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқыту қоршаған ортамен қарым-қатынас және жаттығуларды 

қолдану деп есептеді. Мұғалімдер семинариясының жетекшілері байқағандай, оқытуда 

арнайы оқыту технологияларын ұлттық мектептің мұғалімдері пайдаланса, мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқыту сапасы өсетініне сенімді. Сонымен, неміс педагогы Х.К. 

Фридрих Шварц [1]  

1829 жылы өзінің «Теория воспитания в трех томах» атты жұмысында былай 

жазған: «есту және көру кемшіліктері бар балаларды оқыту үшін жақсы мекемелер бар, 

соларды қазіргі уақытта жетістіктерін ұлттық мектептерге қосу маңызды болып 

табылады». Сол кезде естімейтін және көзі көрмейтін балаларды арнайы мұғалімдер 

ұлттық мектептерде оқытса, ол арзанға түседі деп есептеген. Мұндай дайындық 

тәжірибесі пруссияның Саксония провинциясында белгілі. Мектеп-интернаты жадында 

естімейтін балалар үшін Эрфуртте және Хальберштадтта, кейінірек Магдебург және 

Вайсенфельсте мұғалімдер семинары ашылған болатын. Мұнда дамуында ауытқулары 

бар балалармен жұмыс жасай алатын 100-ден астам семинаристерді 2 жыл ішінде 

дайындап шығарды. Францияда білім министрлігінің қолдауымен мүмкіндігі шектеулі 

балаларды ұлттық мектептерде оқытуды А.Бланше ұйымдастырған. Міндетті түрде 

жалпы білім беру және қатал білім шектелімдері енгізбей тұрып, біріктіріп оқыту 

тәжірибесі тиімді болатын. ХІХ ғасырда Еуропа елдерінде бастауыш сыныптарға білім 

беру міндеттелгеннен бастап қарапайым мектептер және ондағы сыныптар саны ұлғая 

түсті. Мүмкіндігі шектеулі балаларды мұндай жағдайда оқыту тиімді емес. Сондықтан 

бұл бағдарламаларды игере алмайтын балаларды қосымша сыныптарға немесе осы 

үшін ашылған арнайы мектептерге жіберіледі. Мүмкіндігі шектеулі балаларды 

көпшілік білім алатын ордалардан бөліп оқытуды ХІХ ғасырда скандинавия елдері 

қолдады. Содан соң 100 жылға дейін біріктіріп оқыту туралы ұмытып кетеді. Әлемдік 

білім беру жүйесі осы аралықта өзінің құрылымында жекеленген ішкі жүйені 
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тұрғызады – мүмкіндігі шектеулі балаларды дифференцилы түрде және ұлттық 

мектептердегі көпшілік сыныптарында емес арнайы сыныптарда оқытады [2]. 

Интеграцияның заманауи түрі бірінші ХХ ғасырдың екінші жартысында 

шетелдерде пайда бола бастады. ХХ ғасырдың технологиялық және информациялық 

көтерілісі 70-жылдардағы либералды-демократиялық реформалармен үйлесімі 

экономикалық көтерілуге, педагогикалық толғанысқа, гуманистік идеяларға, 

инновациялық теориялар мен технологияларға, сонымен қатар экологиялық және 

интерактивті білім берудің практикасы мен теориясын енгізіп жүзеге асыруға алып 

келді.  

Интеграциялық процестерді әрі қарай дамытуда басты рөлді скандивания 

елдерінің жоғарылатылған «нормалдау» концепциясы болды (Н.Э.Бенк-Миксел -1959; 

Б.Нирье -1968), халықаралық құқықтық актілерге қатысты мүгедектердің әлеуметтік 

өмір сүру жағдайын жақсарту идеясы негізінде, мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 

қатысты әлеуметтік саясаткерлердің ұстанымы заңды түрде бекітілді. Нормалдау 

аспектілерінің бір бөлігін интегралды түрде білім беруді құрады.      

Жапония, АҚШ, Еуропа сияқты дамыған елдердің экономикалық, технологиялық 

және информациялық мүмкіндіктері көпшіліке білім беру жүйесіне арнайы білім беру 

ортасын қосымша қосу барысында инклюзивті білім беруді жүзеге асыруға 

көмектеседі, сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін қалалық 

инфрақұрылымға колы жетерліктей мүмкіндік беру қажет деп санады. ХХ ғасырдың 

60-жылдарынан бастап-ақ Еуропа, АҚШ, Жапония елдері біріктіріп оқыту жолдарын 

іздей бастады. Егер Скандинавяда интеграция негізінен нормативтік және практикалық 

жолдармен іске асырылып жатса, АҚШ-та ғылыми педагогикалық ізденістер мен 

эксперименттер арқылы жүзеге асырылды .  

1962 жылы АҚШ-тағы М.С.Reynolds «ерекшелік қажеттен көп емес» принципі 

бойынша мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру жүйесіне қосу 

қарастырылатын, арнайы білім беру бағдарламасын жариялайды. 1970 жылы 

Американдық Е.N.Deno осыған ұқсас «Модель Каскад» атты концепцияны ұсынады. 

«Каскад» деп мүмкіндігі шектеулі балалардың «жалпы ағымнан» (mainstreaming) 

шығуын азайтуға көмектесетін, әлеуметтік-педагогикалық өлшем жүйесін түсінуге 

болады. АҚШ-та жаңа терминологияға («инклюзия») көшкен кезде, яғни ХХ ғасырдың 

90-жылдарында бұл термин біздің елімізде де көп ауқымды қамтиды.  

Батыс европа елдерінің артынша, 1975 жылы интеграцияны АҚШ өз 

мемлекетіндегі 94-142 заңын қабылдауда құқықтық негіз етіп қояды. ХХ ғасырдың 70-

80 жылдары АҚШ-та интеграциялық инновацияның білім беру практикасын көпшілік 

мектептерге кіргізу бірнеше қиындықтар мен проблемаларға алып келді. Сол 

уақыттағы мұғалімдер ортасында жүргізілген зерттеулер көпшілік мектептердегі 

мұғалімдердің жаңа кәсіби қызметке және жаңа жауапкершілікке дайын еместігін 

көрсетті. ХХ ғасырда көптеген европалық елдерде білім беруде интеграция идеяларын 

іске асыру көрінісі көбейе түсті.  

Нормалдау және интегралды түрде оқыту бағдарламасы бір күннің ішінде 

мүмкіндігі шектеулі балаларды көпшілік оқитын ортаға қосу арқылы жүзеге асыру іске 

аспайтынына көз жетті. Мүмкіндігі шектеулі балалардың келуін қадағалайтын маңызды 

және ұзақ ұйымдастырушылық- әдістемелік жұмыс қажет болды. Бұл жұмыс көпшілік 

мұғалімдерін дайындауды, оқу жоспарларының модификациялау әдістерін табуды, 

жаңа методикалық қарым-қатынасты жасау, ерекшеліктеріне қатысты барлық 

балалардың оқу процесіне қатыса алатын дидактикалық құралдарды дайындауды қажет 

етті. Сонымен қатар интегралды түрде білім беруге қаржылай көмек көрсету көзін және 

мөлшерін білу қажет болды. [2]. 
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ХХ ғасырдың 80-жылдарында американдық зерттеушілері интегралдауды еңгізуге 

қатысты «кампания» принципін қолдануды қажет емес екендігін айтты. Көпшілік 

мектептеріндегі «дұрыс» интегралды іске асыру үшін қоланылған дидактикалық, 

әдістемелік және ұйымдастырушылық жаңашаландырудың қажеттігін атап айтуға 

тиіспіз. Бұл ХХ ғасырдың 80-жылдары АҚШ-тағы білім беру жүйесінде 

терминологияның ауысуы және біріктіріп оқыту мағынасын беретін жаңа терминнің 

пайда болуына алып келді. Inclusion – қосу, кейінірек жаңа халықаралық құжаттар 

арқасында әлемге әйгілі болды. Сонымен, жоғарыда атап кеткендей 1994 жылы 

Саламанка қ. (Испания) мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға инклюзивті түрде білім беру 

жүйесін қолға алу туралы Бүкіләлемдік конференция өтеді. Инклюзивті білім беру 

мүмкіндігі шектеулі балаларды білімге белсене қатысуын қадағалап қана қоймай, 

сонымен қатар көпшілікке білім бердің барлық процесін өзгертуге ат салысты.[3].  

Шет елдерде интеграциялық, біріктіріп оқытуды енгізуге бағытталған жұмыстар 

қарқынды дамыған арнайы білім беру жүйесінің көмегімен іске асты және көптеген 

халықаралық ұйымдар арқылы сәтті нәтижеге қол жеткізе алды. Әр ел мүмкіндігі 

шектеулі балаларды интеграциялап, біріктіріп оқыту тәжірибесінің қалыптастыруда өз 

жолын ашты. АҚШ Конгресі кемтар балалардың білім алуы туралы заңды қолдады, 

кейінірек дамуында ауытқылары бар балалар тұлғалардың білім алуы туралы актісі 

қабылданды. Бұл заңнамалардың қабылдануына байланысты кемтар балаларды жалпы 

білім беруге қосуды мемлекеттік тапсырыс ретінде қарастырылып, барлық 

жағдайларды қамту жөнінде іс шаралар ұйымдастыру басталған. 1986 жылы аталмыш 

заңға ерте жастан көмек көрсету бағдарламасы қосылып, кемтар балалармен отбасына 

деген кешенді көмек көрсетудің негізгі кезеңі болып қалыптасты.  

Ұлыбритания басшылығы 1944 жылы бекіткен білім туралы актіге сәйкес 

дамуында ауытқуы бар балаларды мінез-құлық деңгейімен кемістіктің күрделенуіне 

байланысты категорияларға бөліп, оларды әр кемістік түріне лайық ажыратылған, 

бөлшектенген білім беру мекемелерінде оқыту туралы келісім шығарылды. Актіде 

зағип, керең, эпилепсиямен ауратындар, дене кемістігі бар, тіл кемстігі бар балалар 

үшін арнайы жағдайлар жасалған кезде жалпы мектепте білім алуға рұқсат берілгені 

көрсетілген. Бірақ бұл тәжірибе кең тарамады, оның өз себептері болған. Ата-

аналардың қорыққаны олардың дамуында ауытқуы бар балаларына сау құрбылары 

күліп, келеке ететіні және тағы бір себеп болып мұғалімнің арнайы оқыту әдістемесін 

білмейтіні ең негізгі себеп болып табылады. Кемтар балаларды оқыту үшін мектеп 

ғимараттарының бейімделмегендігі біріктіріп оқыту тәжірибесіне кедергі тигізеді. Осы 

бірнеше жылдар бойы екі білім беру жүйесі қатар қызмет еткен: жалпы және арнайы. 

Арнайы мектептерде ақыл-ойы кем балалар оқыса, жалпы мектепте ақыл-ойы қалыпты 

дамыған балалар оқыды. Сол уақытта дамуында ауытқуы бар балаларға арнайы білім 

алу қажеттілігін қанағаттыруға көңіл толық бөлінбеді. Тәжірибелік жұмыстар әрдайым 

жақсы нәтиже бере алмады.  

1981 жылы қабылданған білім беру актісіне сәйкес баланы дамуындағы кемістігі 

емес, оның мүмкіндіктерін және білім алуда қажеттіліктерін ескеру бағыты жетекші 

болып бекітілген. Сол себепті Англия елінде 147 арнайы мектеп жабылып, 1983 жылы 

дамуында ауытқушылықтары бар балаларды жалпы мектептерде оқыту бағдарламасы 

жүзеге асты. 

1979 жылы Германияда интегративті педагогиканың концепциясы әзірленген. 

Концепция дамуында ауытқуы бар балаларға педагогикалық ықпал ету арқылы 

белсендіру және нәтижесінде жалпы білім беру процесінде қосып оқытуды жариялаған. 

Жалпы бұл концепцияның бағыты оқу поцесін ұйымдастыруда біркелкі жүргізуге 

келісім бермей бағдарламаның материалын игеруде және оқушылардың барлығына 

бірдей талап етуден бас тарту. Бұл шараларды іске асыру мүмкіндіктері шектеулі 
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балаларға жалпы мектептерде оқуға жол ашуы тиіс болды. Арнайы және жалпы 

мектептің арасындағы ұйымшылдық формада қолданылған арнайы педагогтар жалпы 

мектептегі пән мұғалімдеріне көмек көрсеткен. Бұл тәжірибе жүзінде кейбір пәндердің 

сағатының аздығы, тапсырманы орындауға көп уақыт немесе техникалық көмек 

көрсетудің қажеттігін білдіреді. Қазіргі кезде Германияда арнайы білім беру саласында 

біріктіріп оқыту кең дамып келеді.   

Испанияда арнайы білім беру реформасы алдын-ала толығымен жоспарланған. 

Дамуында ауытқуы бар балаларды жоғарғы сапада жалпы білім беруге біріктіру 

жетекші бағыт болып белгіленген. 1999 жылы жалпы мектеп жүйесін өзгерту, нақты 

дамуында ауытқуы бар балаларды жалпы мектептерге қосуды жеңілдететін шараларды 

ұйымдастырудың сегіз жылдық жоспары әзірленген. Жалпы білім беретін мектептердің 

барлығына дамуында ауытқуы бар балалар сыныптарға біріктіру туралы мақсат 

қойылды. Бұл жұмыстарда мұғалімдерді дайындауға олардың санын көбейтуге курстық 

дайындықтар ұйымдастырылды.  

Австрия елінде жалпы білім беретін мектептердің штатында кемтар балаларды 

оқытуға пән мұғалімдеріне көмек көрсететін арнайы педагогтың сағаты белгіленген. 

Арнайы педагог ассистенттің рөлін атқарды, яғни жалпы сыныптағы мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды оқытуға қажетті әдістерді, технологияларын дайындау мәселесі 

бойынша кеңес береді. Сыныптағы білім беру жөніндегі жауапкершілік жалпы мектеп 

мұғалімдеріне жүктеледі. Австрияда арнайы білім беру орталықтары ұйымдастырылып, 

жалпы мектептерде оқып жатқан мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім сапасын, 

оны әдістемелік қамтамасыз ету қадағалау міндетін атқарады. Австриядағы инклюзивті 

білім беру процесі ұқсас жолмен тараған. Негізгі бағыты дамуында кемістігі бар 

балаларды әлеуметтену және құқықтарының теңдігі туралы түсініктерін тәрбиелеу, 

қалыптастыру. Әр баланы біріктіру жұмысының мазмұны нақты және дербес 

жоспарларда белгіленіп, сол процестерді жеңілдетуге бағытталған шараларды талап 

етеді.  
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ANALYSICS OF THE TECHNIQUE OF THROWS IN MOTION 
 

Relevance. The current level of sports achievements in basketball is unusually high and 

has a clear tendency to further increase the technical and tactical skills of athletes engaged in 

this sport. To achieve the level of the highest sporting achievements in the chosen sport, and 

even more so to surpass it, further improvement of the training system of the team and players 

is required.Scientific studies and results of analysis of the largest competitions allow us to 

conclude that the higher the achievements in any kind of sports game, the higher the 

requirements should be presented in relation to their technical preparedness . Technical 

training in basketball, especially in attack, is an important, determining component of the 
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training process, as it allows to reveal the strongest individual qualities of the player. 

However, the level of preparedness of highly skilled basketball players, including members of 

the national team, still does not meet the due requirements . In this connection, it is very 

important to find more effective means and methods for improving the actions of basketball 

players in the attack. The technique of the game is a set of techniques that allow the most 

successful solution of specific competitive tasks.The author on the terms "technique 

reception" means a system of movements that are similar in structure and aimed at solving 

approximately the same gameproblem. The technique of the athlete at each stage of 

development is the most effective means, tested by practice, which enables the player, within 

the framework of the rules, to successfully operate in difficult combat situations.According to 

the classification, the groupings of all methods and methods by sections and groups based on 

certain characteristics, for the execution of shots from medium and long distances in the 50-

60s, many basketball players used a ball throw with both hands from the chest and two hands 

from above .In the modern game of basketball, players most often complete the attack with a 

throw with one hand. In this case, throws are used in the supporting position, in jumping and 

in motion .[1]At a distance from the ring of the player performing the throw, many authors 

sing out shots from short (up to 3.5 m), medium (3.5 - 5.5 m) and long distances (over 6.5 

m).Given the position of the player in relation to the shield, the following varieties of shots 

are distinguished: directly in front of the shield, at an angle to the shield and parallel to the 

shield. The throw can be made with a rebound from the tire and without a rebound from the 

shield .In addition to the adopted preparatory, main and final phases or stages of the throw, it 

is customary to allocate a preliminary phase. It begins after the end of the previous game 

action and continues during the player's movement to the place of performance of the standard 

action, right up to the beginning of the preparatory phase. During this period, intensive 

internal preparation for the upcoming action, assessment of one's own capabilities, the enemy 

and partners, "play" options for technical, tactical content of the action. The athlete accepts 

one or more options for action, which are specified before the start of the preparatory phase, 

the situation is expected to develop further in order to create maximum advantages for his 

own team and determine their place and role in subsequent episodes. The complexity of the 

preliminary phase determines the participation of certain mental qualities that ensure its.The 

preparatory phase is also complex, in which, along with the completion of the tactical solution 

of the task and the concealment of the true intentions, the athlete concentrates mental efforts 

on the accuracy of the technical and tactical performance of the preparatory actions, 

including, for example, the take-off, the jump of the swing, etc. The main task of the main 

phase is the accuracy of the implementation of the adopted tactical and technical solution of 

the situation.[2] Therefore, the advantages in this phase are athletes who are able at this 

moment to distract from all strangers and concentrate their abilities on the exact 

implementation of the motor task. It is noteworthy that in this period, along with other 

qualities, the accuracy of the athlete's specialized perceptions that determine his skill becomes 

crucial .With regard to the actions of basketball players performing a throw, in the preparatory 

phase preconditions are created for the successful execution of the throw. In the main or 

working phase, a throwing motion occurs .An important link in the activity is the final phase. 

It includes monitoring the implementation of the final movements, memorizing the 

characteristics of the game action, its operational analysis with simultaneous tracking of the 

ball, the actions of the enemy and forecasting the further development of the situation. The 

ability to carry out such a complex task is one of the most important characteristics of a high-

class player. Therefore, when drawing up appropriate training programs for young and 

experienced athletes, it is necessary to include the means and methods that influence the 

development of such abilities. There are several different types of shots from under the 

basket, which should be owned by each player. Almost every player of teams of any level 
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should be able to throw the ball from under the basket without resistance. However, in this 

place of the court the player rarely remains undisguised. Therefore, it is absolutely necessary 

to learn to throw at the active resistance pass, when turning right, left and right in front of the 

basket and generally from any position under the basket where the player can get in the result 

of a quick maneuver.Experts believe that shots from close ranges should be performed with a 

rebound from the shield. If the player is free when moving forward to the basket, he must 

move to the side of his strong hand and make a throw with a rebound from the shield. Such a 

throw is more reliable than a throw through the front edge of the basket hoop. A positive 

effect can be achieved by a sudden stop under the basket after a quick passage with a lead, 

using a feint head and a small ball movement followed by a quick and jump jump. Gomelsky 

A. Ya. (1994) emphasizes the importance of a proper landing after the throw and immediate 

inclusion in the game. This can be achieved by accentuating the attention of the attacker on 

the jump upwards, and not forward in the throw, helps the player in the ring to make a softer 

throw with a rebound from the shield.When performing a throw from under the basket, the 

attacking player makes a jerk of the opposite pitch with a kicking hand and jumps up, not 

forward. The ball must not leave his hand to the highest point of the jump, but not be released 

after it passes.[3] Usually the ball is given a very small spin. He must touch the shield so 

gently to go into the basket without touching the metal hoop.The other hand is used to protect 

the ball, for control and putting in position before the throw. When climbing up the ball 

should not be removed far from the body.Beating the hand must be placed behind and slightly 

under the ball on the spaced fingers directed forward, palm up, and throw is quick to toss the 

brush movement, fingers and elbow .Often, the attacking player, performing movement to the 

ring, meets the defender's opposition, makes a quick stop with a subsequent jump in the jump. 

A prerequisite for this throw is to roll before the defender can restore position after a quick 

stop of the player's attack. Two variants of stop are used.With the first option, stopping is 

done in steps, then the standing foot (right for righties and left for left-handers) is pulled back 

to the rear leg for quick repulsion and throw.In the second variant, the same stop is 

performed, but the backward movement is performed only by the head and shoulders, without 

pulling back the front leg, and then jumping up and forth for the throw. This method is 

recommended for use in front-to-back movement to the basket, along the front line, when the 

protection does not allow passage to the basket, and the speed of movement is large. When a 

player who attacks a ring in motion has passed a convenient point or is too far away for a 

normal throw from under the basket, he can use a throw with one hand with a "hook" or "half-

hook". In the preparatory phase, the player takes a step away from the opponent, turns left 

side to the shield, slightly bending the left leg. The ball lies on the bent hand of the lowered 

right hand supported from above with the left hand, the head is turned to the basket. 

In the main phase, pushing with his left foot, the player jumps up, while the right hand 

with the ball is taken away from the trunk and lifted up in an arcuate manner. The left arm, 

bent at the elbow joint at a right angle, as it were, fences the ball from the defender. The knee 

of the right leg is pulled upward. The ball is released at the highest point when the hand 

approaches the head. Guide it into the ring above your head .With tight guardianship and 

security, some of the center players do not make a full arc with the ball. They take the ball 

with both hands to the side - up from the defender, and then with one hand draws the final 

part of the arc, i.e. They throw the ball "half-hook" .Wooden D. also describes two forms of 

performing this cast. At the first - the ball is held at the top, the hand is bent at the elbow, the 

player at the time of release of the ball is deployed almost to the basket. If there is not a lot of 

players around the thrower, I prefer this form of throw. At the second - the ball is released by 

a pendulum movement of almost straight arm above the head remaining sideways to the 

player's basket.The first form requires a small turn inside the hand and fingers when releasing 

the ball, so that the ball quickly bounces off the shield in the basket. The second is based on a 
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soft release and natural movement of the brush and fingers up, towards the basket.The lack of 

a throw with a wide range of motion of the throwing arm is the difficulty of maintaining 

balance when landing and quickly entering the game. In addition, the backward defender has 

the ability to thwart the throw when the ball is taken away from the body. However, with this 

throw, there are better opportunities to attack the basket over the defender. [4]The 

effectiveness of another kind of cast depends largely on the reaction and speed of the 

defender's actions. Some center players use a throw from below in combination with a repeat 

and feint in a fight near the opponent's shield.Wooden D. notes that this throw is often used 

instead of throwing a hook by those players who use difficulty in performing a hook throw 

with a weak hand. However, there are players who like to perform it regardless of the 

possibilities of their right hand.The throw is performed by the rapid movement of a strong 

hand over the player's shoulder to the front line. A right-handed player can execute it instead 

of a hook with his left hand, passing under the basket from right to left, and the left-handed 

player uses the same principles when moving from left to right. The shoulder line remains 

almost at right angles to the surface of the shield.The palm of the beating hand is turned to the 

basket, the fingers are placed and pointing upwards, the thumb is directed towards the front 

line. A quick toss with your fingers and a brush should give the ball a natural reverse 

spin.Repulsion is made by a foot, unlike with a throwing hand. However, Wooden D. makes 

an exception for players who prefer to kick off with the same foot, provided that the shots are 

highly effective and if such movements look more natural for them. 

When the player is pushed far to the front line and cannot perform a throw by the hook, 

nor a throw from under the basket back Wooden D. recommends the following throwing 

method. The beating hand stretches back to the shield, very quickly, the ball lies on the 

fingers, and the index finger points to the center line of the pad.The ball is released by a rapid 

rotation of the wrist and fingers outward, the thumb rotates in the direction of the ear. This 

gives the ball the necessary rotation so that, touching the bottom of the shield, it can jump into 

the basket. This rotation should not be excessive.You need to push off with a different foot 

with a beating hand with a simultaneous turn. This turn ensures that the player lands almost to 

the basket.Most often the throw in motion is carried out after the ball. Keeping the ball is a 

technique that allows the player to advance with the ball on a platform with a wide range of 

speeds and in any direction. Keeping the ball allows you to get away from the tightly guarded 

defender, get off the ball from under the shield with the subsequent attack of the ring, 

organize a counterattack, divert the opponent, the guardian, for the time, then give him the 

ball to attack.Management is carried out by successive soft pushes of the ball with one hand 

(or alternately right and left) downward forward, somewhat away from the feet. [5]The main 

movements are performed in the elbow and wrist joint. The legs must be bent to maintain the 

equilibrium position and quickly change the direction of movement. The trunk is slightly 

forward, the shoulder and arm free from the ball, should keep the opponent out of the ball 

.Wooden D. believes that the player can achieve excellent results when running both right and 

left hand, and this can be useful for every game situation. The author believes that it is more 

useful to the players of the back line than the attacker, and is more useful to the attacker than 

the centerline. However, each player can find this application in almost every game.When the 

right hand rolls, the player catches the ball after the introduction or after the transfer of the 

partner to the right leg. This step is long. The next step is a short stop. The player pushes his 

left foot almost vertically upwards. When pushing away the ball is carried over the shoulder 

and shifted to the right hand. At the highest point of the jump, the player throws the ball at the 

expense of straightening the hand. In the final part, the brush pushes the ball out with a gentle 

movement (the ball gets back in the process). The player lands on the left trembling leg or on 

both legs .The ultimate goal of the player's movement on the court with the ball and without 

the ball are throws in the basket. Understanding this position by the coach and the players 
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increases the motivational level in performing the exercises aimed at improving these 

auxiliary gaming skills. The player can not become a sniper, without constantly improving his 

abilities in jerks, stops and turns, a rapid change in direction when conducting, catching and 

transferring the ball.This statement becomes especially important in connection with the 

constant increase in the activity of the defensive actions of basketball players (Yakhontov ER, 

1987). 
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ИННОВАЦИЛЫҚ  МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗІНДЕ 

БАСҚАРУ ПРОЦЕСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ 
 

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын пайда табу үшін басқа 

кәсіпкерлердің тауарына ұқсамайтын ерекше тауар шығаруға ұмтылады. Себебі, ашық 

нарықтық экономика жағдайында нарықта тауарлардың ассортименті өте үлкен және 

бәсекелестік соған сәйкес болады. Ал жаңа тауарларды шығару үшін нарықты жақсы 

білетін инновациялық менеджерлер талап етіледі.  

Бәсекеге қабілетті болып қалу үшін, компанияларға нарыққа бәсекелестерінің 

тауарлары мен қызметтеріне қарағанда жақсырақ немесе аналогына қарағанда арзан 

тауарлар мен қызметтерді жеткізіп қана қоймай, сонымен қатар, өнім мінездемесінің 

спектрін кеңейтуге, өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижелілігін көтеру және 

бағаны бәсекелестеріне қарағанда жылдам түсіру керек. Олар жаңа өндірістік бағытты 

іске қосуда көшбасшы болуы қажет. Өсу үшін оларға мүмкін мүлдем жаңа нарық құру 

немесе венчурлік стратегияларды дамыту керек болады.  

Инновация – бұл бір мезеттік оқиға ғана емес, ол үнемі өзгеріп тұратын 

жағдайларға әсері. Тұрақты инновациялық жүйе мәселені шешуге көмектесіп қана 

қоймай, сонымен қатар ол жаңа қуаттар құрады, инновацияның болашақтағы 

мүмкіндіктерін ашады.  

Инновация, жаңа бизнесті құру және венчурлік инвестициялар нарықтық 

көшбасшылардың тексерілген корпоративтік стратегиясы болып табылады.  

Бұрын инновация жаңа білімнен жаңа өнімге дейінгі ара қашықтығы сызықтық 

траектория болып табылатын, ал қазіргі уақытта инновация бірліктік емес, сызықтық 

емес керісінше жүйелі болып табылады. Бұл дегеніміз, көптеген адмдардың арасында, 

ұйымдардың және қоршаған орта факторларының арақатынас кешенінің нәтижесі 

болып табылады.  

Инновация бөлінбейді: «бөлшектерінің жақсы» екені, «жалпы жақсы» дегенді 

білдірмейді. Осы орайда, Питер Друкер – «Сізде тек ара немесе балға бар болса және 
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сіз ешқашан тістеуік туралы естімесеңіз, сіз балташы бола алмайсыз. Тек осы барлық 

құралдарды бір жәшікке салған кезде ғана іс оңға басады», деп көрсетті.  

Инновациялық менеджерлер ғылыми-техникалық және экономкиалық-

психологиялық потенциалдың иесі болу керек және оларға инженерлік-экономикалық 

білім де қажет.  

Инновациялық менеджерлер инновациялық үрдістің ілгері басуына себепкер 

болады, олар мүмкін болатын апаттарды болжай отырып, олардың шешілу жолдарын 

қарастырады.  

Инновацияларды қолдану арқылы қоғамның әлеуметтік-экономикасының үдемелі 

даму проблемасы бұрыннан бері экономист ғалымдардың көңілін өзіне аударды.  

Инновациялық менеджмент теориясы мен практикасы айналасындағы ғылыми 

өңдеулерді талдау нәтижелері оның эволюциясын көруге көмектеседі  

Технологиялық инновацияларды нәтижелі басқару негізінде тұрақты әлеуметтік-

экономикалық дамуды қамтамасыз ету қазіргі таңда Қазақстан Республикасының 

алдында тұрған негізгі проблемалардың бірі болып табылады.  

«Инновациялық менеджмент» пәнінің басқару пәндерінің теоретикалық және 

практикалық сұрақтарының арасында алатын орны 1-суретте көрсетілген:  

 

 
 

1-сурет – Менеджмент бойынша пәндер жүйесі 

 

ХХ ғасырдағы инновациялық менеджмент теориясы мен практикасын келесідей 

сипаттауға болады:  

1) Технологиялық инновациялар табиғи процес деп түсіндірілген және ол әр 

экономикаға тән, сонымен қатар ол автоматты түрде жүзеге асып отырады;  

2) ҒЗТК жұмыстардың коммерциализациялануы ғылыми зерттеуден басталып 

кейін өңдеу, жобалау, қаржыландыру, өндіру, маркетинг пен инновацияны тарату 

кезеңдерімен жылжуы автоматты түрде технологиялық айналымға әлемнің барлық 

елдерін еріксіз өзіне тартып алады деп шамаланады;  

3) Ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесін нарыққа шығаратын кәсіпорындар 

мен ұйымдардың арасындағы рационалды байланысқа тиісті назардың болмауы. 

Зерттеушілердің көбі инновацияны технологиялық және техникалық жаңалық 

сияқы тар түсінікпен ғана шектеліп, өнімдік, техника-технологиялық және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық сияқты оның негізі үш типін бөліп қарастырмады; 

Еуроодақтың, ел басқармаларының және аймақтық әкімшіліктердің ғылыми- 

техникалық және инновациялық саясаты әр түрлі формалар ретінде іске асырылуы 

мүмкін, олар үлкен екі категорияға бөлінеді: бағдарламалық және институциялық.  

Өндірістік 

менеджмент 
Инновациялық 

менеджмент 
Маркетинг 

Стратегиялық 

менеджмент 
Логистика Персоналды басқару 

Қаржылық 

менеджмент 

Менеджмент 
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Бірінші жағдайда іс-шаралар басқару деңгеіне сәйкес бағдарлама бойынша 

жүргізіледі. Екінші жағдайда арнайы басқарушы орны құрылып, ол бағдарлық құжатты 

басшылыққа алмай, өз елінің не өз аймағының дамуына маңызды ықпалын тигізер деп 

қабылданған жүйеге сүйенеді. Бағдарлық принцп халықаралық деңгейде басымды, ал 

кейбір елдерде өз аймақ шеңберлерінде нақты бір мәселелерді шешу үшін арнайы 

органдардың құрылуы мен нақты аймақтардың дамуын көздейтін арнайы 

бағдарламалар мысалдары келтірілген. 

Еуроодақ мемлекеттерінің ғылыми-техникалық және инновациялық саясаты 

ұлттық болсын, аймақтық болсын олар Еуропа қауымдастығының соларға сәйкес іс- 

шараларымен тығыз байланысқан. Еуроодаққа мүше елдерінің қауымдастық 

саясатынан интеграциялауы жөніндегі айиақтық саясатының құқықтық негізі Еуроодақ 

туралы келісім арқылы бекітілген. 

ЕО-ның басты саяси мақсаты болып елдер мен аймақтардың қоғамдық- 

экономикалық бірігуі алға тартылады, ал іс жүзінде олардың даму деңгейіндегі 

айырмашылықтарға байланысты қарама-қайшылықтың алдын алуы. 

Экономика саласында бірінші орынды алатын мәселелердің бір- ол жергілікті 

халықтың жұмыспен қамтамасыз етілуі. Бірақ ЕО құжаттарында айтылатындай, ең 

маңызды болып технологиялық даму деңгейі мен оның деңгейін жоғарылататын 

кедергі - ол халықтың білім едңгейінің және кәсіби мәдениетінің айырмашылығы және 

білікті жұмысшы күшінің  жоқтығы болып табылады.  

Жалпы көлемдік жеңілдік дегеніміз- шығынға пропорционалды сәйкес жеңілдік, 

мысалы, АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Бельгия, Швеция, Италия елдерінде жаңа 

ғылыми жобалауларға жұмсалатын ақша компаниялардың салық салынатын пайдаға 

түсірген қаражатынан 100% мөлшерінде ұсталып қалады, Австралияда - 150%, 

Нирланды, Норвегия, Австрия, Малайзия сияқты елдерде энергетикалық сала 

мекемелері салық төленгенге дейін жаңа ғылыми жобалауға деген шығындарды 

толығымен өтеп тастайды. 

Өсімді салық жеңілдігі компанияның жаңа ғылыми  жобалауға салыстырмалы 

түрде істің бастапқы кезінде не бір белгілі мерзім аралығындағы жұмсалған орташа 

қаражаты уақыт өте бере көбею мөлшері есептеледі. Бұл жеңілдік аталған шығынға 

қаражат жұмсалғаннан кейін ғана беріледі. Жеңілдіктің ең жоғарғы мөлшері Францияда 

- 50%, бірақ ол жыл көлемінде 5 млн франктан аспауы керек. Канада, АҚШ, Жапония, 

Тайвань елдерінде бұл жеңілдік - 20%. Бұл жерде біраз шектеулер бар екенін атап 

өтуіміз керек. Мысалы АҚШ - та жаңа ғылыми жобалауға жұмсалатын қаражаттың 

өсіміне деген салықтық жеңілдігі тек жаңа өнімдерді шығаруға не жаңа технологиялық 

процестерге беріледі, ал өнімнің түрін өзгертуге, не косметикалық, мезгілдік, басқа да 

бір модификациялауға жұмсалатын қаражатқа ондай жеңілдік берілмейді.  

Одан басқа, бұл жеңілдікке де шектеу жарияланған жаңа ғылыми жобалауға 

жұмсалатын қаражат мөлшері бір белгілі мерзім арасындағы негізгі шығынның 50%-

нан аспайтын жағдайда ғана, салықтық жеңілдік беріледі. Канадада шалғай орналасқан, 

сонымен қатар экономикасы дамыған аймақтар үшін бұл салық жеңілдік мөлшері 30%-

ға дейін көбейтіледі. Жапония мен Тайваньда 20% жеңілдікті ғылыми жобалауға 

жұмсалған ақшаның көбейтіліп отырған мөлшері мен ең көп жұмсалған қаражат 

сомасынан есептеледі. Бір шектеу болады - ол бұл жеңілдік компанияның салықтық 

қаражат мөлшерінің 10%-нан аспау керек.  

Кейбір шет мемлекеттер салықтық жеңілдіктің екі түрін де пайдаланады, жалпы 

көлемдікті және өсімдіні, бірақ шығындардың әр түріне, мысалы, АҚШ-та, жеке 

меншік секторда фундаменталды зерттеулерге жұмсалатын қаражаттық өсімді 

жеңілдігі 20% жалпы көлемдік жеңілдікпен толықтырылған.  
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Сонымен бірге ғылыми жобалауларға жұмсалатын ақшаға деген жеңілдіктің ең 

жоғары мөлшері, анықтау жағдайлары болып қолданылады. Бірақ ең кең таралған 

мөлшерлеме - 15-18%.  

Ұлыбритания компанияларына техникалық жабдықтардың құнын олардың 

бірінші жұмыс істейтін жылында ақ мойындарынан алып тастауға рұхсат етіледі.  

Германияда бірінші жұмыс істеу жылында ғылыми жобалар үшін сатып алынған 

жабдық құралдар үшін жұмсалған қаражаттың 40% дейін алынып тасталады екен. 

Амартизациялық мақсатымен жойылу жүйесі Швецияда 3 жыл қызмет ететін 

және онша құнды емес жабдықты бірінші сатып алынған жылы ақ мойындарынан 

құнын алып тастауға рұхсат етеді, ал жалпы машиналар мен жабдықты 4-5 жыл ішінде. 

АҚШ- та салықтық реформа 1986 жылы үкіметтік салық саясатын жүйелі 

қылысымен, бұрын рұхсат етілген жеңілдіктер мөлшерін азайтып тастады. Атап айтсақ, 

амортизация мерзімін ұзартып жіберді, негізгі қордың жылжымайтын қорына адамдар 

тұрмайтын үйлер мен ғимараттар үшін- 31,5 жылға дейін, ал адамдар тұрғындарға 

27,5жылға. Бірақ қордың жылжымалы бөлігіне амортизациялық жойылу жеделдетіліп 

жіберілді, мысалы 5 жыл ішінде жоюға рұхсат етілген болса, алғашқы екі жыл ішінде 

жабдықтың 64 пайыз мөлшерінде құнын жоюға рұхсат етілген. Инвестициялық 

салықтың жеңілдіктер тек қуат өндіретін жабдықтар үшін сақталынған. Одан тыс шет 

елде ғылыми жобаларды үкіметтік кепіл беру арқылы жігерлендіреді, ол үшін артар 

деген зерттеу салаларына ұзақ мерзімді несие беру арқылы жүзеге асырылады. АҚШ-та 

ғылыми- техникалық салаға инвестицияны құю ісін ресми үкіметтік құжаттарында 

«болашақты инвестициялау» деп аталады, ал ғылыми зерттеу саласы ұлттық 

стратегиялық мақсаттарға жету жолының ең бір ьаңыздысы болып есептеледі. 

Инновацияларды реттеу үкіметтік жанама шаралары болып протексионизм саясаты 

сауда- валюталық реттеу түрінде табылады және ол ел ішіндегі жаңашыл іс шараларды 

қорғап, іске асыру мақсатына бағытталған. Мысалы, 1987 жылы электрондық өнеркәсіп 

Ассоциация ықпалының саласынан Рейган әкімшілігікейбір жапондық американдық 

нарыққа әкелетін түрлеріне 100% салық енгізді, өйткені жапониядан әкелінетін 

электрондық өнімдер осы тауардың америкалық экспортталынғанынан 16% ға асып 

кеткен.  

Францияда инновацияларды экспортқа шығару ынталандырылатын шет елдерде 

бөлімшілерін ашып, тәуекелге баратын фирмалар 6 жыл ішінде салықтық жеңілдіктерге 

ие болады. Сонымен, шет елдік тәжірибе ұлттық мүддені қорғау мақсатында 

инновациялық іс- шараларға түрлі қолдау шаралары қолданылатынын және үкімет 

тарапынан реттелетінін көрсетеді. 

ЕО саясаты халықаралық деңгейде қабылданатын бірігіп іс атқару және нақты бір 

бағдарлама мен іс шараларды қаржыландыру туралы келісімдер негізінде жүзеге 

асырылады. Бағдарламалардың өзі орталық не аймақтық үкімет органдары тарапынан 

жобалануы мүмкін. Қауымдастық тәжірибесінде іс шаралардың екі түрі болады- 

аймақтық даму жоспары және жеке бағдарламалар. Екі жағдайда қарастырылған іс- 

шараларға әр түрлідеңгейдегі субьектілер қатысады: Еуропалық комиссия, 

мемлекеттер, аймақтар не жеке мекемелер. Қазақстан Еуроодақтың экономика 

структурасы өзгеру салдарынан өндірістер төмендеп кеткен өндірістік аймақтарға 

байланысты қолданып жүрген саясатының жүзеге асыру тәжірибесі қызықтырады. Осы 

категорияға, атап айтсақ, Германиядағы Саар, Бельгия мен Нидерланды елдерінде 

бірдей аттас Лим жатады. Бұл аймақтағы экономика структурасының өзгеруіне кризис 

салдарынан Батыс Еуропада көмір өндірісінің жойылуын және қара металлургияның 

бір бөлігінің жойылуы себеп болды. Басқа категорияларға экономикасы артта қалған, 

ауылды мекендеп жатады, ал олардың төмендеп кету себептері әр түрлі, оның ішінде 

адамдардың қалаларға көшуі және халық саны аз провинциялар да болып табылады. 
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Германияда ғылыми- техника қызметіне орталық тарапынан реттеліп, ұлттық маңызы 

бар бірқатар мекемелер арқылы қолдау көрсетіледі. Аймақтарда инновациялық іс- 

шаралар қаржы министрлігі тарапынан субсидиялар түрінде және венчурлық 

қаржыландыруын ынталандыру, оның ішінде оларды сақтандыру ретінде қолдауын 

табады.  

Бұл мемлекетте нарық экономика жағдайларына ыңғайланып, инновациялық іс- 

шараларға жағдай туындату мақсатында, үкіметтік қолдау шаралары көбінде бұрынғы 

ГДР жерлерінің онсыз да күшті ғылыми- техникалықпотенциалы бар жерлерінің 

структурасының өзгертуіне бағытталған және олар үшін біріккен OSTFUEGO 

жобаларына қаржылық жағынан қолдау көрсететін бөлек бағдарлама қызмет етеді. 

Басымдық жоғары деңгейде тәуекелді не бұрынғы ГДР жерінде орналасқан мекемелер 

келісімінде олардың нарықтық жүзеге асырылуына есептелген болуы қажет. Одан тыс, 

Шығыс Германия аймағында технологиялық бағытталған мекемелер ұйымдастыруын 

қолдану FUTOUR бағдарламасы жұмыс істейді. Бастапқы кезеңінде ғылыммен тығыз 

байланысы бар мекемелердің ұйымдастырып және дамытуын білім, ғылым, зерттеу 

және технологиялар Министрлігі қаржыландырады. Бұрынғы ГДР жерлерінде 

орналасқан фирмалардың жаңа нарықтық аймақтарды не аймақтардың бір секторын 

игеру ісінің ұзақ мерзімді қаржыландыруын ERP инновациялық программа көлемінде 

не реконструкция ісін несиелеу банкі арқылы жасалынады. 

Саяси жүйесі жоғары деңгейде орталандырылған Францияда инновациялық іс- 

шараларды қолдайтын әр- түрлі жүйелер жоғары дамыған. Аймақтық деңгейде 

мемлекеттік ғылыми техникалық саясат бұл жерде орталық министрліктер тарапынан 

құрылған инновациялық бағытталған арнайы структуралар арқылы жүзеге асады, 

олардың бірі, жоғарыда аталып кеткен ANVAR агенттігі. 

1989 жылы өнеркәсіп министрлігі мен ғылым және технологиялар министрлігі, 

сауда, өнеркәсіп палатасы мен аймақтық әкімшіліктері біріге отырып, Францияда кең 

таралған технологияларды тарату орталықтарын құра бастады. Кейіннен, соның 

негізінде мемлекеттік технологияларды тарату жүйесі құрылды. Бүгінгі күні ғылым 

және технологиялар Министрлігі 150ден артық арнайы аймақтық инновация және 

технология трансферті орталықтарын құрды. Әрбір орталық білімнің не өндірістің бір 

саласында мамандандырылады.  

Егер де бір аймақта бір салада жұмыс атқаратын мекемелер саны көп болса, олар 

тапсырылған технологияларды іске асыруға мүмкіндік беретін, не технологияға ие 

болған мекеменің өндірістік жағдайына ыңғайландыратын жабдықтарымен қамтамасыз 

етіледі. Бұл технологияны пайдаланушыға жақындатып орналасқан орталықтар. 

Ғылыми дамыған аймақтарда сондай орталықтар жергілікті институт пен 

лабораторияларында өткізілген жобалардың нәтижелеріне сараптама жасауын- басты 

іске айландырады, яғни олар технологиялармен қамтамасыз етушілерге жақын 

орналасқан орталықтар болып табылады. Одан тыс Францияда көптеген орталықтар 

бар. 

Инновациялық іс-шараларды басқарудың жанама реттеу түрінің маңызды біреуі 

болып, қолдау көрсетіп отыратын салықтық жүйенің қалыптастырылуы болып 

табылады. 
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АУРЕНОВАМ.Д., КАНАПИЯНОВА К.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Біздің елде соңғы жылдары жастардың сапалы білім алуына, психологиялық 

дамуына қатысты жаңа Заңдар, Ережелер, Қағидалар жасалып, қабылданды; 

инновациялық білім берудің түрлі амалдары мен жолдары жүзеге асырылды.   

Бірақ, әзірше республиканың жоғары оқу орындарында студенттерге 

психологиялық қызмет көрсету ресми түрде шешілмеген мәселе болып табылады. 

Басқаша айтқанда, әлі күнге дейін психологиялық қызмет ресми түрдегі іс-тәжірибе 

ретінде сараланып, республикалық жоғары мектептердің кәсіби білім беру жүйесінің 

міндетті құрамы бола алмай келеді.  

Ал психологиялық қолдауды, демеуді, психологиялық серіктестікті қажет ететін 

студенттер де аз емес. Қазіргі заман талаптарының артуына байланысты, студент 

жастардың психолог маман көмегімен шешетін  психологиялық мәселелері күрделілігі, 

ауқымы, жеке басқа және ортаға психологиялық қауіптілігі жағынан мектеп 

оқушыларынан артық болмаса, кем емес.  

Сондықтан Қазақстандағы және ТМД елдерінің бірқатар жоғары мектептерінде 

психологиялық қызмет көрсету тәжірибесі жинақталуда. Бұл іс-әрекет біраз психология 

пәнінің оқытушылары мен оларды қолдаған нақты жоғары оқу орындарындағы 

әкімшіліктің бастамашылығы болып табылады.   

Жоғары мектепте мұндай бастамаға теориялық-әдіснамалық бағдар болатын 

психологиялық теорияларды, тұжырымдамаларды, қағидаларды шетелдік және 

отандық ғалымдар дәйектеген.  

1970 жылдары КСРО-ның Мәскеу, Ленинград (қазіргі Санкт-Петербург), 

Кемерово, Новосибирск, Минск, Таллин сияқты ірі қалаларындағы университеттерде 

студенттердің сессия алдындағы мазасыздығын төмендету мақсатында психологиялық 

көмек беру жұмыстары жүргізіле бастайды.  

Одан кейін қазіргі кездегі Санкт-Петербургтегі Н.Н. Обозовтың психологиялық 

ғылыми мектебі жоғары оқу орнында психологиялық қызмет көрсету мәселесін 

алғашқылардың бірі болып 1980 жылдары қарастырды [12]. Осыған орай, жоғары 

мектептегі психологиялық қызмет бағыттары ретінде 1) студенттердің зияткерлік 

дамуы мен тұлғалық ерекшеліктерін психодиагностикалықәдістер арқылы тексеру; 2) 

сұранысқа байланысты жеке-дара психологиялық консультациялар өткізу; 3) 

эмоциялық жағдай мен қарым-қатынас саласындағы мәселелер бойынша топтық 

психологиялық консультация жүргізу бағыттары негізделді.  
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ХХ ғасырдың соңғы онжылдығында Н.М. Пейсахов, М.В. Гамезо, Л.М. Орлова, 

Ю.Б. Пиковский, М.В. Латинская, Л.В. Меньшиков, Г.Б. Скок жоғары мектептегі 

психологиялық қызметті басқарудың күрделі, көпдеңгейлі жүйесі ретінде 

анықтайды[1]. 

Жоғары мектепте психологиялық қызмет көрсетудің қағидалары мен міндеттері 

(К.А. Абульханова); студенттерге психологиялық көмек көрсетудің жеке-дара тұрғысы 

(А.Н.Сизанов); болашақ маманды кәсіби дайындаудағы психологтің рөлі мен орны 

(В.И. Шаляпин); психологиялық қызметтің  мақсаты ретінде студенттерге кәсіби 

бағдарланған психологиялық консультацияберудің анықталынуы (А.В.  Прудило); 

педагогикалық  жоғары оқу орындарында психологиялық қызмет көрсетудің 

ерекшеліктері (С.К. Морозов, И.Ф. Мягков); жоғары оқу орнында 

психодиагностикалық зерттеулер жүргізу (Е.С. Романова, Л.Д. Столяренко) сияқты 

мәселелер қарастырылды. Сонымен қатар, жоғары мектептегі психологиялық көмектің 

әр жақтары А.А. Алдашева, А.С. Батышев, Н.Р. Битянова, А.К. Блажко, В.Л. Васильев, 

А.Т. Иваницкий, В.Н. Казанцев, В.Я. Кикоть, А.А. Крылов, Г.С. Никифоров, В.М. 

Поздняков, А.Р. Ратинов, А.А. Реан, В.Ю. Рыбников, В.П. Сафронов, Ю.В. Слюсарев, 

С.П. Слаква, В.Н. Смирнов, Л.Д. Столяренко, Н.А. Токарев, Н.А. Тюгаева, В.И. 

Черненилов, В.И. Хальзов, А.Г. Шестаков, С.М. Жақыпов, А.Р.Ерментаева және т.б. 

еңбектерінде талданады.  

Студенттерге психологиялық көмек беру үшін 1990 жылы Новосибирскідегі 

электротехникалық институттың екі факультетінің деканаттарына маман-психологтер 

қабылданады. Олар техникалық жоғары оқу орнына студенттердің әлеуметтік-

психологиялық бейімделуге қабілеттілігін арттыру бағытында психологиялық қызмет 

көрсетті.   

1992 жылы Кемерово қаласындағы мемлекеттік университетте алғаш рет 

студенттерге жеке-дара психологиялық консультация өткізу тәжірибесі басталды.  

2005 жылы студенттердің білім алуға және мамандықты меңгеруге мотивациясын 

арттыруға бағытталған психологиялық қызмет Невинномыссктегі экономика, басқару 

және құқық институтында жұмысын бастады. 

2008 жылы студент жастардың есірткімен әуестенуіне және студенттік ортадағы 

әлеуметтік жағымсыз жағдайларға қарсы  психологиялық ықпал ету үшін Қазан, 

Набережные Челны және Чистополь қалаларындағы университтерде «ЖОО-дағы 

психологиялық қызмет» Жобасы жүзеге асырыла бастады. 

Қазіргі кезде Санкт-Петербург қаласындағы А.И. Герцен атындағы 

университеттің студенттеріне түрлі формадағы психологиялық көмек қарқынды 

жүргізілуде. Мұнда тікелей және дистанциялық жолмен психологиялық 

консультациялар, психологиялық тренингтер, релаксациялық сауықтыру 

бағдарламалары, жоғары оқу орнына бейімделуге психологиялық ықпал түрлері 

кеңінен қолданылады.   

Ал Мәскеудегі М.А. Шолохов атындағы ММГУ-де білім беру процесінің барлық 

субъектілеріне арналған психологиялық көмек берудің пайдалы тәжірибесі 

жинақталған. Мұнда психологиялық қызмет сырттай оқитын студенттерге арналып 

құрылған. Бұл психологиялық қызмет көрсету мақсатына психологиялық ағарту, 

дезадаптацияның алдын алу, оқыту барысындағы қиындықтарды анықтау, студент 

тұлғасын дамыту жатады.  

Сібірлік қаржы және банк ісі Академиясындағы психологиялық қызмет 

студенттердің кәсіби іс-әрекетке мотивациясын арттыру, коммуникациялық құзіретін 

жетілдіру және оларды табысқа жету стратегиясына үйрету міндеттерін шешеді.  

Олай болса, жоғары мектептегі психологиялық қызметтің мақсат-міндеттерінің, 

тұжырымдамасының, үлгілерінің, жұмыс бағыттарының және мазмұнының орта 
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мектептегі психологиялық қызмет көрсетуден түбегейлі айырмашылығы жоқ. 

Дегенмен, жоғары мектептегі психологиялық қызмет студенттің маман және тұлға 

ретінде дамуының әр қырларына бағдарлануы бойынша ерекшеленеді.    

Ал, Қазақстанда тұңғыш рет студенттерге психологиялық көмек 1983 жылдан 

басталды деуге болады. Себебі, сол жылы педагогикалық жоғары оқу орындарында 

«Әдеп және отбасы психологиясы» атты курс енгізілді. Осы орайда жоғары мектептің 

ғалымдары Қ.Б. Жарықбаев, С.Қ. Қалиев бұл пән бойынша оқу-әдістемелік құралдар 

дайындап, олардың мазмұнын практика-бағдарлы психологиялық біліммен барынша  

қамтамасыз етті[2]..   

Қазақстанның жоғары оқу орындарының шын мәнінде «психологиялануы» 1988 

жылдан басталды. Сол жылы КСРО Ағарту Министрлігінде қабылданған шешім 

бойынша жоғары оқу орындары орта мектептерде психологиялық қызмет көрсетуге 

маман дайындауды қолға алды. Осы орайда қысқа мерзімді қайта даярлау курстары; 

техникум, колледж түлектеріне қысқартылған формада жоғары психологиялық білім 

беру; мемлекеттік тілде психолог-мамандарды дайындау мүмкін болды.    

2004 жылы жоғары мектепте психологиялық қызмет көрсету тұжырымдамасы 

Х.Т. Шерьязданованың психологиялық ғылыми мектебінде жасалды [3]. Мұнда 

зерттеушілер жоғары оқу орнында психологиялық қызмет көрсетудің себептерін 

айқындап, психологиялық қызметтің мақсат-міндеттерін, студенттермен 

психологиялық жұмыс жүргізудің мазмұнын негіздеді. Осыған байланысты жоғары 

мектептегі психологиялық қызметтің бағдарламасы құрылып, оның үлгісі негізделді.  

Х.Т. Шерьязданова, И.Ә. Әбеуова, Г.А. Дусманбетов, М.Н. Махаманова жоғары 

мектепте психологиялық қызмет көрсетудің бағыттарын былайша тағайындады: 

1) диагностикалық-түзету жұмыстары; 

2) психопрофилактикалық жұмыстар; 

3) психологиялық консультациялық жұмыстар. 

Авторлар студенттерге арналған әлеуметтік-психологиялық тренингтерді 

психологиялық түзету бағдарламасы ретінде анықтады. 

Сонымен қатар, бұл ғылыми мектептің зерттеушілері алғаш рет арнайы жоғары 

мектепте психологиялық қызметті ұйымдастырып, жүзеге асыратын психолог-

маманның ұстанатын этикалық қағидаларын және кәсіби кодексті құрастырды.   

Жалпы, көптеген зерттеулерді талдап, жалпылау арқылы жоғары мектептегі 

психологиялық қызметтің негізгі үш міндетті шешуге бағытталатыны анықталды. 

Олар: 

1) психологиялық ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу; 

2) жоғары мектептегі оқу-тәрбие процесінде психологиялық зерттеу нәтижелерін 

қолдану; 

3) студенттердің психологиялық білім деңгейін арттыру. 

Дегенмен, қазіргі психологиялық қызмет көрсетуде студенттерді дамудың, 

жетілудің, өзін-өзі өзектендірудің субъектісі ретінде қарастыру жеткілікті емес. Осы 

орайда, қазіргі жоғары оқу орындарының кәсіби дайындау жағдайында студенттерге 

психологиялық қызмет көрсетуді субъектілік парадигмаға негіздеп, жаңа тұрпатта, 

өзгеше бағытта жүзеге асырған оңтайлы болады [4].  

Жоғары мектептегі субъектілік парадигмаға негізделген психологиялық 

қызметтің өзіндікерекшелігі бар.  

Жоғары мектептегі субъект-бағдарлы психологиялық қызметтің мақсаты –

когнитивті әлеуетінің, тұлғалық қасиеттерінің өзекті болып, даму және жағымды 

эмоциялық күйінің тұрақтану мәселелерін студенттердің субъект тұрғысынан өздерінің 

шешуіне психологиялық серіктес болу, психологиялық қолдау мен демеу көрсету. 
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Сонда психологиялық қызметті ұйымдастырушы психолог мамандар 

студенттердің тұлға, білікті маман ретінде дамуына, жетілуіне мотиватор, бастамашы 

болу; студенттердің даму, же тілу процес інде олармен серіктес болу; кейде, қажет 

болса – осы даму мен жетілуге психологиялық жолдарын көрсету міндеттерін шешеді.  

Олай болса, жоғары мектептегі психологиялық қызметті үш үлгіде 

ұйымдастыруға болады. Басқаша айтқанда, субъект парадигмасына негізделе отырып, 

студенттердің жоғары мектепте оңтайлы психологиялық дамуы үшін 1) психологиялық 

серіктестікті жүзеге асыру, 2) психологиялық демеу, 3) психологиялық қолдау керек.  

Кейбір еңбектерде аталмыш ұғымдар тепе-тең мағынада қолданылуы мүмкін. Ал, 

субъектілік негіз әдіснамалық бағдар болса, онда «психологиялық серіктестікті жүзеге 

асыру», «психологиялық демеу» және «психологиялық қолдау» ұғымдары әртүрлі 

мағынада қолданылады.  

Осыған орай, «психологиялық серіктестікті жүзеге асыру» ұғымы оқу-тәрбие 

процесінде студенттердің субъект ретінде оңтайлы өзара әрекеттестік пен өзара 

қатынас жасауын қамтамасыз ету қисынына пара-пар келеді. Психологиялық 

серіктестік небір ауытқулар мен қиындықтардың алдын алуға, қандай болмасын 

қиындықтардың бастапқы кезден-ақ орын алмауына мүмкіндік беретін психологиялық 

профилактикаға бағдарланады. Мұнда студенттердің күшті, дара жақтары мен 

қасиеттеріне арқау жасалады. 

Ал «психологиялық демеу» ұғымын оқу-тәрбие процесіне ықпал ететін 

әлеуметтік-психологиялық мәселелерін, қиыншылықтарын жеңу үшін студенттердің 

өзіндік психологиялық түзетулерді жүргізуге жағдай жасау мағынасында қолданылады. 

Студенттерге психологиялық қызмет көрсетудің бұл жолы педагогикалық процесті 

ұйымдастыруға, психологиялық дамуға қажетті түзетімдер жасауға бағдарланады. 

Студенттердің өзіндік даму, өзіндік жетілу, өзін-өзі өзектендіру мақсатында 

бағдарламалар жасап, оны іске асыруында «психологиялық қолдау» орын алмақ. Мұнда 

психологиялық қолдау студенттердің субъект ретінде белсенді түрде даму, жетілу, өзін-

өзі өзектендіру механизмдерінің іске асырылуын қамтамасыз етеді. 

Осыған орай, студенттердің субъектілік ұстанымына негізделетін психологиялық 

қызметтің түрлерін бейнелі сипаттауға болады.  

Мұнда, психологиялық қызметті ұйымдастырушы субъект өзінің жас серіктесінің 

қажеттіліктеріне, ниет-тілектеріне аса назар аударып, ескеріп отырады; жетістіктерге 

маңыз береді; пайда болатын қиыншылықтарды шегендейді; психологиялық кеңес 

арқылы іс-әрекет, қарым-қатынас салаларында қолдау танытады. Бірақ, нені болмасын 

студенттердің мүлтіксіз қайталауын, көшірмелеп орындауын қадағалап-бақылаудан, 

өзінің жолы мен бағдарын жапсырудан түбегейлі аулақболады. Тек студент өз жолынан 

адасып кеткенде, я болмаса, ол көмек қажет еткен кезде ғана оның байта өзінің жолына 

түсуіне, оралуына «бас-көз» болып, демеу көрсетеді. Психологиялық қызметті 

ұйымдастырушы субъект өз дегенімен, өз қалауымен таңдаған жолға бірде-бір 

студентті сала алмайды. Әрбір студенттің тұлға, білікті маман ретінде даму, же тілу 

жолын субъект ретінде дербес, өз бетімен таңдауға әрі құқықты әрі міндетті болады. 

Алайда қандай-да бір бұрылыстарда, жолайырықтарында таңдау процесін әлдеқайда 

саналы аңғаруға, он жеңілдетуге түрткі болатын серіктес қапталдаса, табыла кетсе, 

онда ол зор жетістік, асқан сәттілік болады. 
Жоғары мектептегі субъект-бағдарлы психологиялық қызметтің бағыттары мен 

мазмұны былайша тағайындалады: 
1) психодиагностикалық тексеру – студенттердің оқу-кәсіби іс-әрекет субъектісі 

ретінде танылуы, жетілуі анықталып, болжамдалуы үшін олардың  когнитивтік дамуы, 
тұлғалық ерекшеліктері және эмоциялық күйі зерттеледі; 

2) психологиялық ағарту және психопрофилактикалық жұмыстар – 
психологиялық білім беру арқылы студенттердің психологиялық даярлығы үздіксіз 
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арттырылады; олардың субъектілік ұстаныммен психологиялық қиыншылықтарды 
және девиантты мінез-құлықты, жүріс-тұрысты алдын алу үшін тренингтер, сабақтар, 
лекциялар, дәрісханадан тыс шаралар ұйымдастырылады; 

3) психологиялық дамыту жұмыстары – студенттердің субъектілік ұстаныммен 
өзіндік даму процесін жүзеге асыруына бағытталады; 

4) психологиялық консультация – психологиялық мәселелерін студенттер субъект 
ретінде өздерінің шешуіне жеке-дара психологиялық ықпал жасалады; 

5) әлеуметтік-психологиялық тренинг – студенттердің субъект ретінде 
когнитивтік, тұлғалық және аффектілік дамуын қамтамасыз ету үшін көпжақты, 
комплементарлы қызметтерімен ерекшеленетін топтық белсенді әдістер қолданылады.  

6) ғылыми-зерттеу жұмыстары – студенттердің өмірінде, оқу-кәсіби іс-әрекетінде 
маңызды болатын психологиялық мәдениетті игеру және олардың субъектілік 
ұстанымды өзекті ету, таныту, жетілдіру шарттары зерттеледі және алынған зерттеу 
нәтижелері педагогикалық процесте қолданылады, іс-тәжірибе ретінде таратылады. 

Олай болса, жоғары мектептегі субъект-бағдарлы психологиялық қызмет осы 
және келер шақтарда студенттің әлеуеттілігін субъект тұрғысынан танытуға, 
субъектілікті және психологиялық даярлықты үздіксіз дамытуға, жетілдіруге бағыт 
ұстауы тиіс.  
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ОРТА МЕКТЕП ПЕН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНЫНДА ФИЗИКА ПӘНІНЕН 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ  

ЖАҢА ЗАМАН НЕГІЗІНДЕ ЖЕТІЛДІРУ 
 

Еліміздегі өзгерістер, қайта жаңғырулар білім беру жүйесің мазмұны байыту, 

әлемдік білім кеңістігіне ену мүмкіндігін туғызды. Білімді жеке тұлғаға бағыттау, оның 

қабілетін, дарынын дамыту, яғни жан-жақты дамыған рухани бай тұлғаны 

қалыптастыру үлкен мақсаттар жүктеп отыр. Білім мазұнын жетілдіру үрдісі 

студенттер мен оқушыларға білімді өздігінен меңгертудің әдіс-тәсілдерін игертуді, 

оның дамытушылық жақтарына басымдылық беруді қарастырады. 

Елбасымыздың жолдауында айтқандай: Болашақта өркениетті дамыған елдердің 

қатарына ену үшін, заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды  дамыған 30 елдің 
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қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты 

педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. 

Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша 

көзқарас пайда болды. Орта білім беру мазмұнын жаңарту бүгінгі күннің талабы 

болғандықтан осы талап деңгейінде жұмыс атқару әрбір адамға үлкен міндет, үлкен 

сын. 

Жаңа білім беру мазмұнының  жақсы бір қыры күнделікті сабақ  барысында 

сабақтың мақсатын таныстыру оқушының өз алдына мақсат қоя білуіне, сабақ соңында 

бүгінгі мақсатқа қол жеткізгендіктеріне қайта шолу жасау арқылы өз іс-әрекетінің 

нәтижесін саралау мүмкіндігін береді. Барлық пәндерді қамтитын ортақ тақырыптың 

болуы, сабақтарды кіріктіре өткізуге негізделуі,  оқушының  белгілі бір тақырыпты 

жан-жақты қырынан зерттеуіне, өз бетінше тұжырым жасауына ықпал етеді. Сонымен 

қатар жаңартылған білім беру мазмұны оқушылардың жан-жақты дамуына,  

функционалдық сауаттылығы қалыптасуына оң әсерін тигізері анық. 

Орта білім беру мазмұнын жаңартудың көздейтін мақсаты  тыңдаушыларға 

білімді даяр күйінде оқытушы өзі баяндай бермей, олардың алдына белгілі 

проблемалық міндет қойып, соны өздеріне шештіруге бағыттау. Проблемалы міндет – 

проблемалы жағдайдағы іздену, зерттеу барысында шешілетін мәселе. Бұл ұғымдардың 

мазмұнын дұрыс түсінудің маңызы зор. Проблемалық оқыту шығармашылық 

жұмыстарды жүргізудің ең өнімді жолы болып табылады. Проблемалық жағдайды 

шешу арқылы тыңдаушылардың шығармашылық ойлауы дамиды, интеллектуалдық 

таным үрдісі жетіледі.[1,4] 

Физика курсын меңгермес бұрын мектеп оқушыларының физикалық құбылыстар 

мен заңдылықтар тұралы ең алдымен тұрмыстық тұрғыдағы көзқарастарға ие екендігі 

белгілі. Бұл кезде  оқушыларда енді ғана жүйелік физикалық білімдерді меңгеру 

басталынады, және оны мәселелі жағдай туғызу кезінде есепке алуды ұмытпаған жөн. 

Физика пәнін енді бастап оқыған оқушылардың физикалық білімдерінің қоры олардың 

қойылған кез-келген оқу мәселесін түсіну және шешу үшін аса көп емес. Сол себепті, 

мәселелі сынақтар саны шектеулі болғандығы дұрыс. 

Мәселен , 7 сынып оқушылары алдында тұрған жаңа материалды түсінуге ұзақ әрі 

тұрақты қызығушылықтарын таныта қоймайды, олар өздерінің алдында жүргізілетін іс 

әрекеттерге зейін қоюға әдеттенбеген. Сондықтан, олар сынақтың жүргізілуін суретке 

салып және сынақтың алдында қойылған мақсатты өз дәптерлерінде жазып 

отырғандығы дұрыс. Осындай жолмен бұл оларға сынақтың мәнін тереңірек түсінуге 

және оны бақылаудағы ізделінді сұрақты зейін бөліп іздеуге көмектеседі. 

Әрбір сынақтың сипаттамасы мұғалімнің сабаққа дейінгі және сабақтың үстіндегі 

жұмысы үшін арналған материалға ие. Сипаттаманың мұғалімнің сабаққа дейінгі 

атқаратын жұмысына арналған бірінші бөлігіне кіреді: сынақ атауы, мәселесі, мақсаты, 

құрал-жабдықтары, әдістемелік ескертулер. Екінші бөлімде мұғаліммен мәселелі 

сынақтың қойылуы мен сабақты жүргізу барысында алынатын қорытынды немесе 

түйін  бойынша ұсыныстар беріледі. Мәселенің мазмұны мен сабақ мақсаты 

мұғалімдерге алдағы атқаратын жұмыстың мәнін ашады. Әдістемелік ескертулер 

мұғалімге мәселені оқушылар алдында жылдамырақ осы сұрақ бойынша оқушыларда 

бар білімді ескере отыра қоюға көмектеседі. 

Оқу құралында ұсынылған сынақтардың орындалу реті мәселелі жағдайды құру 

барысында сабақты жүргізудің арқанын бейнелейді. Сабақ барысында мәселелі 

жағдайды құру көп уақытты алмайды, алайда оқушылардың тұрақты танымдық 

белсенділігін қамтамасыз етеді. 

Алғашқы физика курсында оқушылардың алдына оқу мақсатын қоятын сынақтар 

физика курсының тек кейбір тақырыптарын қамтиды: 1) заттың құрылуы туралы 
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бастапқы мәліметтер; 2) сұйықтар мен газдардың қысымы (гидро- және аэростатика). 

Физиканың осындай курс тақырыптарын таңдау және олардың аздығы осы сынып 

оқушыларының жас аралық ерекшеліктеріне байланысты. 

Сыныпта оқушылардың қызығушылықтарын арттырып,проблеманы қою үшін 

көрнекілік тәжірибелерін қолдануды толығырақ қарастырайық.[1,2] 

Сынақ . Заттың құрылуы 

Мұғалім сабақ жоспарына берілген тақырып бойынша мәселелі сынақты 

көрсетуді қосады. Ол үшін мұғалімнің өзі 6сынып оқушыларының дүниетану курсы 

мен 6 сыныпқа арналаған физика пәнінің алғашқы параграфынан заттың құрылуы 

бойынша алған білімдерін өз бетімен есепке алғаны жөн. Оқушылардан жауап алған 

кезде мәселелі сынақты бақылау кезінде мәселелі жағдайды, туындайтын қарама-

қайшылықтарды түсінуге итермелейтіндей етіп жоспарлауы мақсатты болып келеді. 

Осы мақсатпен қайталау үшін осы сабақта «Дүниетану -4» және «Физика -7» 

оқулықтарынан алынған материалдарды қатыстырған дұрысырақ. Ол қайталау кезінде 

физикалық дене, зат, ауаның сығылатындығы және с.с сұрақтардықоюға мүмкіндік 

береді. 

Орнығып қалған құрылымға сәйкес сабақ жоспары келесідей түрде болады. тақта 

алдында жауап беру үшін бір оқушыны шақырады. Оған физикалық ден, материя, зат 

жайындағы өткен материалға жауап беруін; осы түсініктерге мысал келтіруді және оны 

тақтаға жазуды талап етеді. 

Оқушы тақтаның алдында жауапқа дарялануы кезінде сыныптағы оқушыларға 

келесі сұрақтарды қояды: 

1. Физикалық дене деп нені атайды? Жауап: бізді қоршаған денелердің 

барлығын физикалық дене деп атайды. 

2. Физикалық дене неден тұрады? Жауап: барлық денелерзаттардан тұрады. 

Мысалы, стақан – әйнектен, қайшы – темірден және с.с. 

3. Зат пен физикалық дене мысалдарын келтіріңдер. Жауап: су – зат, су 

тамшысы – физикалық дене. 

Оқушыларда интуитивті түрде физикалық дене тұтас құрылымды екендігі туралы 

ой қалыптасады. Келесі дүниетанудан алынған қайталауға арналған сұрақтар тобы 

оқушыларды заттардың тұтас болмайтындығы туралы ойға апаруы керек. 

4. Ауаның көлемін өзгертуге бола ма? Жауап: иа, себебі ауа сығылады және 

серпімді. 

5. Ауаны қыздырған уақытта не болады? Жауап: ауа, қатты және сұйық денелер 

сияқты қыздыру кезінде кеңейеді. 

Бұл мәліметтер мәселенің осы сабақта қалыптасуына көшу үшін жеткілікті 

болады. 

Мәселе. Екі біртекті сұйықтарды араластырған кезде олардың соңғы көлемі екі 

біртекті сұйықтардың көлемінің қосындысына тең. Неліктен екі зат – су мен тұзды 

қосқанда олардың қосынды көлемі су мен тұздың жекелей алғандағы көлемінен кем? 

Мақсаты. Оқушыларға дененің тұтас еместігіне, олардың арасында қандай да бір 

аралығы бар жеке бөлшектерден тұратындығын түсінуіне әкелу. 

Құрал-жабдықтар. Әйнек стақандар; суы бар ыдыс; бал қасық; тұз; көлбеу айна; 

көмескі жарық; кювет; үйкек. 

Әдістемелік ескертулер. Қойылған мақсатты шешу үшін оқушылардың «Дүние 

тану – 4» оқулығынан алған суда еритін және ерімейтін заттар туралы білімін қолдану 

қажет. 

Орындау тәртібі: Бірінші сынақ. Екі стақанды жартылай сумен толтырып 

оқушыларға көрсетеді. 
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Екінші сынақ. Сұрақ: егер осы екі көлемді бір-біріне қосса жалпы көлем неге тең 

болады? Оқушылардың жауаптары денелердің тұтастығы туралы ойларының негізінде 

құрылады. Жауап: екі стақандағы суды қосқандағы үшінші стақандағы судың жалпы 

көлемі олардың қосындысына тең. Оқушы жауаптарын сынақпен тексереді. 

Үшінші сынақ. Үйкекке кюветпен бірге стақанды қояды, оның фоны ретінде 

көлбеу айна қызмет атқарады. Үстінен стақанға жарық жағады. 

Стақанға су шетінен асып кетпейтіндей біртіндеп суды құяды. Бұл жайтқа 

оқушылардың назарын аудартады. Артынан стақанға абайлап бір бал қасық су құяды. 

Су стақан шетінен асып түседі. Сұрақ: су не үшін шетінен аға бастады? Күтілетін 

жауап: стақандағы және қасықтағы су көлемі стақан сыйымдылыған асып түсті. 

Физика сабағындағы мұғалімнің мәселелі сынақты даярлау және қою жұмысы 

осыған ұқсас. Ол берілген оқу құралында сипатталған әрбір мәселелі сынақты көрсету 

кезінде келтірілуі қажет. Барлық қалған сынақтар бірінші сынаққа қарағанда қысқарақ, 

алайда сол сызба бойынша іске асады.(Сурет 1 көрсетілгендей) 

 

 

1-сурет – Су деңгейінің өзгеруі 
 

Мәселелі жағдайды заттың құрылуын меңгеруден бұрын су мен тұздың еруі 

туралы білімдерін қатыстырмай-ақ құруға болады. Оны келесі мәселелі сынақты қою 

көмегімен іске асыруға болады. [3]. Сынақ. Дұрыс пішінді денелердің көлемін анықтау. 

Өткізілетін жұмыстың мақсаты: көлем ұғымын еске түсіру, V=a×b×c 

формуласымен көлемді есептеу. Жауапты әр жұп сынып алдында талқылайды.  

Тапсырма: Сызғыштың көмегімен қораптың көлемін анықтаңыз. 

Оқушылар жауабы тақтаға жазылады. Шамалардың өлшем бірліктеріне баса назар 

аудару, қажет болған жағдайда басқа да өлшем бірліктерді қайталауға мүмкіндік береді.  

Оқушылар жауаптарында көп айырмашылық болса, бұның не себепті болғандығы 

туралы сұралады, оқушылар әр түрлі болжамдар жасаулары қажет (мысалы, сызғыш 

дұрыс орналастырылмады, сызғышқа дұрыс жағынан қаралмады және т.б.).  

 

2-сурет – Қораптың көлемін анықтау 

 

Өлшеулер мен есептеулер жүргізілген соң оқушыларға қойылатын сұрақтар:  

1.  Қандай шамаларды өлшедіңіз? (ұзындық, ені, биіктік) 
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2. Қораптың көлемін қалай анықтадыңыз? (көлемді есептеу формуласын 

қолдандым) 

3. Қаламның көлемін табу үшін осы формуланы қолдануға бола ма?  (жоқ, себебі 

қалам бұрыс пішінді) 

4. Бұрыс пішінді денелердің көлемін анықтаудың қандай әдісін ұсына аласыз? 

Ескерту: Егер сіріңке қорабы жоқ болса, кітаптың немесе басқа бір төртбұрыш 

пішінді дененің көлемін анықтауға да болады.  

Тапсырманы орындау барысында мұғалім әрбір оқушының жұмысын қадағалап, 

қиындық туындаған жағдайда сұрақтар қою арқылы оқушының тақырыпты өздігінен 

меңгеруіне жағдай жасап кері байланыс беріп отыруы қажет. Нәтижесінде алға 

қойылған мақсаттарға қол жеткізілді, оқушылар ұсынылған басқада күрделі 

тапсырмаларды толық орындайды және орындалған жұмысқа қорытынды жасауды 

үйренді. Сабақта ынтымақтастық атмосферасы болды. Дифференциация жақсы жолға 

қойылған,  уақыт ұтымды пайдаланылды.[4,5] 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзімен айтсақ «ХХІ ғасыр – білікті, білімді, 

бәсекеге қабілетті жастардікі». Олай болса, білім – мемлекеттің тұрақты эканомикалық 

дамуы мен елдің бәсекелік қабілетін анықтаушы факт және қауіпсіздік кепілі  деген сөз. 

Ал бәсекеге түптің түбінде жеңіске білімділер ғана жетпек. 

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың қарыштап дамуы білім саласына қойылатын 

талаптар мен мақсаттардың артуына әкеліп  соқтырды.  Физика эксперименттік ғылым 

ретінде қоғамға қосар үлесі зор екендігі және білім алушыға физика курсында 

эксперименттің қаншалықты маңызды екендігі зерттеу барысында түсіндірілді [2,3]. 

СоныменЖаңа білім беру мазмұнының  жақсы бір қыры  ол проблемалық оқыту 

технологиясын  зерттеу және өз іс-әрекетінің нәтижесін саралау мүмкіндігін 

береді.Нәтижесінде, мынадай қорытындыға келуге болады: 

1. Мектеп оқушыларының теориялық материалдарды лабораториялық жұмыстар 

арқылы жасай алуы айқын көрсетілді. 

2. Мектеп оқушыларының физика пәніне қызығушылығы жоғарылағаны 

анықталды. 

3. Физика сабақтарында оқушылардың виртуальді лабораториялық жұмыстарды 

жүргізу әдістемесі жасалды. 

4. Зерттеу жүргізу нәтижесінде оқушылардың теориядан практикаға өтуде 

кездесетін қиындықтар деңгейі төмендеп, білім сапасын деңгейі 

жоғарылады.Электрондық оқулық жасалды. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді 

қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын 

жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, 

жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді 

оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді 

стратегияларын) сабақ өткізу барысында пайдалана білуде деп ойлаймын. [4] 
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ЛЕКСИКАЛЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 

БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН ДАМЫТУ 
 

Қазіргі кезде балабақшада оқыту мазмұны жаңартылып, оқыту мен тәрбиелеуді 

дамытудың жаңа мүмкіндіктері ашылуда. Мектеп жасына дейінгі балалардың педагогі 

бұрынғыдай бағдарлама көлемінде ғана білім беріп қоймай, пәндер арқылы баланың 

жан-жақты дамуын қамтамасыз етуі тиіс. Оқыту барысында баланың сөздік қорын 

дамытуда лексикалық ойынның алатын рөлі ерекше. [1; 26]. 

Тілдің негізгі өлшемі - сөздік қор. Ал сөздік қор дегеніміз - тілдің құрамының ең 

тұрақты, талай ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан, жалпы күнделікті өмірде кеңінен 

қолданылатын халықа ортақ сөздер жиынтығы. 

Тілдің негізгі сөздік қоры - тілдің сөздік құрамының ең тұрақты бөлігі.Сөздік қор 

тілдегі сөздерді ғасырлар бойы сақтап отырып, тілдегі жаңа, туынды сөздер мен жаңа 

мағынаның жасалуына ұйытқы болады.  

Біздің ана тіліміз, қасиетті қазақ тілі – өзінің мемлекеттік мәртебесін абыроймен 

атқарып, міндет жүгін қиналмай көтере алатын аса бай, оралымды да көркем тіл. Ресей 

ғалымдарының «Қазақтың жай сөзінің өзі өлең боп құйылып жатады»(Радлов), «Түркі 

халықтарының ішіндегі ең суретшіл, бейнелі тіл- қазақ тілі»(Маслов) деп, тамсана 

таңырқағанын, бұл тілдің айтқыш та айшылықтығын, сұлу да сұғылалығын есімізден 

шығармауға тиіспіз. 

Балабақшада сөздік қорын дамытудағы басты міндеттердің бірі- сөздік қорынң 

байлығын, көркемділігі мен бейнелілігін жас ұрпаққа таныта отырып, сөзге тапқыр, 

сөздік қоры мол, тіл байлығы жетілген жеке тұлға тәрбиелеу. 

Бала тілінің дамып қалыптасуы жоғарғы жүйке жүйесінің жетілуімен тығыз 

байланысты. Баланың айналасындағы дүниені танып, білудегі басты жәрдемшісі – тіл. 

Ал тілдің дамуы оның сана-сезімінің, ой-өрісінің, басқа да психологиялық үрдістің 

жетіле түсуіне негіз болады. Балалар жасының әр кезеңінде әр түрлі сөздер дамиды. Үш 

– жеті жасқа дейін – мың сөз, ересек топты бітірген  балалар сегіз– он бес мыңға дейін  

жаңа сөз үйренеді. Күніне орташа есеппен алғанда бес–сегіз жаңа сөз үйренеді, негізгі 

әдебиет жанрларымен танысады; өлең, әңгіме, мысал, мақал–мәтелдер, фразеологиялық 

сөз тіркестерін қолдану арқылы байланыстыра сөйлеуге үйренеді [27]. 

Балалардың тілін дамыту мақсатын шешуде: 

– Біріншіден, балалардың меңгерген сөзі, сөз байлығы қаншалықты дәрежеде 

екендігін; 

– Екіншіден, оқушыда сөз байлығын, сөз қорының аз болуының себебін, өзіндік 

ерекшелігін; 
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– Үшіншіден, тілін байыту мен дамытуда тиімді әдіс- тәсілдерін алдын-ала 

анықтап белгілеу керек; 

Психологтардың айтуынша, балалардың сөздік қорын байыту мақсатында 

жүргізілген сөздік жұмысының әдістемесіндегі басты талап – сөзбен балалар 

санасындағы бейнені түрлі жолдармен үнемі ұштастырып отыру. Өйткені сөз бала 

санасындағы нақты елестің жеткілікті қорынсыз пайда болмайды. 

Сөздердің мағынасын ашып түсіндіру тәсілдері алуан түрлі. Оның ішіндегі 

бастылары: 

– Затты табиғи жағдайда бақылау немесе оны сыныпта көрсету, саяхат 

ұйымдастыру; 

– Заттың өзін немесе суретін көрсету арқылы сөздердің мағынасын ашып 

түсіндіру; 

– Синоним сөздер қолдану: «Қандай сөздермен ауыстыруға болар еді? Басқаша 

қалай айтар едік?» сияқты сұрақтар қою арқылы синоним табуға балалардың өздерін 

қатыстырып отыру; 

– Сөзді кейде морфологиялық құрамына қарай талдау арқылы түсіндірген жөн. 

Мысалы: тетелестері сөзінің түбірін табу; 

– Сөздерге анықтама беру арқылы түсіндіру: аэродром - ұшақ ұшып, қонатын 

алаң; 

– Абстракциялық ұғымдарды түсіндіру үшін тұрмыстан мысалдар, фактілер 

келтіріп, әңгіме айту. Мысалы: батырлық, қамқорлық, қайғы, адамгершілік т.с.с. 

– Жаңа сөздің мағынасын түсіндіруде техникалық құралдарды қолдану; 

Ересек топ балаларының сөздік қорын байытуда сөздерді үйретудегі 

ұстанымдары: 

– Сөзді балалардың күнделікті өмірімен байланыстылығын ескеру; 

– Үйретілген сөздердің жеңілділігі; 

– Ересек топ балаларының ұғымына сөз мағынасының сай келуі; 

– Сөздерді оқылатын тақырыптарымен  байланысты таңдап алу; 

– Сөздердің мағыналық ерекшеліктерін ескеру; 

Сөздік жұмысын жүргізуге төмендегідей талаптар қойылады: мазмұнды сөйлеу, 

жүйелі сөйлеу, мәнерлі сөйлеу және дәл сөйлеу. 

 сөздік қоры – тіл жұмсаудағы ізеттілік, сауаттылық қана емес, тілдік тәсілдерді, 

фонетикалық, орфографиялық, грамматикалық заңдылықтар мен нормаларды дұрыс 

қолдану. 

Мазмұнды сөйлеу ойды айқын, сендіре,тыңдаушысына әсер ете, оны толқыта білу 

шеберлігі. Мұнда тиісті сөздер таңдау, фразалар  құрастыру, жалпы әңгімедегі көңіл–

күйді білдіре алушылық үлкен рөл атқарады. 

Жүйелі сөйлеу оқушы ойының бір ретпен, жүйелі баяндау; 

Мәнерлі сөйлеу  барысында шығарманың идеялық, эмоциялық жағына баса көңіл 

бөлінуі қажет, өйткені нағыз көркем шығарма ғана балалардың ой-сезімін қозғайды, 

әсемдікке үйретеді. Мәнерлеп оқу тілге деген талғамды, сөзге деген сезімді 

тәрбиелейді. 

Баланың сөйлеу тіліне дәлдік қажет. Мәтіндегі әрбір сөз дұрыс дыбыстауды қажет 

етеді. Онсыз сөз мағынасы да, әсері де болмақ емес. Дәл сөйлеуді жетілдіру ұшін 

сөйлеу барысында айтылуы жағынан ұтымды сөздерді таңдай білу керек.  

Баланың тілін байытуды сөйлеумен байланысты іске асыруда төмендегідей 

қажеттіліктер туындайды: 

– Сөйлемді дұрыс қолдану, құрастыру арқылы ойын жүйелі айта білуге 

дағдыландыру; 
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– Сөйлемдегі сөздерді белгілі бір ойдың төңірегінде құрастырып, дұрыс сөйлеуге 

жаттықтыру; 

Сөздік жұмысының ең маңызды міндеті – балалардың ауызекі сөйлеуде 

қолданылатын сөздер қорын  толықтыратын сөздікті белсенді ету; 

Жаңа сөздерді балалардың есіне сақтаудың тәсілдері мен тілін дамыту үшін 

жүргізілетін жаттығулар: 

– Тақтаға жазып, оны буынға бөлу; 

– Сөз мағыналарын анықтауда ұғымның белгілерін санайтындай жаттығулар 

(жаттығу жұмыстары); 

– Жаңа сөзді кірістіре сөйлем құрастырып, мағынасын ашу; 

– Жаңадан үйренген сөздерге байланысты шығармашылық жұмыстар; 

– Әңгіме, мазмұндама, шығарма жүргізу; 

– Орфографиялық жаттығуларға жаңа сөздер енгізу; 

– Сөздік жасату (түсіндірмелі, алфавиттік немесе тақырыптық сөздіктер, оқушы 

сөздігі). 

Балалар сөздігін мынадай жолдармен байытуға болады: 

– Қоршаған ортаны байқату, аңғарту (табиғат пен адамдардың қоғамдық және 

өндірістік еңбегімен таныстыру, танымжорықтар ұйымдастыру) 

– Арнаулы тілдік жаттығулар жүргізу; 

– Сыныпта және сыныптан тыс (әңгіме мазмұнын талқылау және талдау) 

барысында. 

Халқымыздың тарихи асыл мұрасы – тілді болашақ ұрпаққа жеткізе, олардың 

сана-сезімін, дүние-танымын кеңейтіп, ой дәлелдігіне, сөз жүйелігіне, тіл тазалығына 

төселдіру – аса игі іс. Сондықтан да тіл дамыту жұмыстарын ұйымдастыру балалардың 

ойлау қабілеті мен сауаттылығын арттырудың бірден-бір тиімді жолы. Олай болса, тіл 

дамыту дегеніміздің өзі балалардың сөз байлығын арттырып, әр сөзді орынды қолдану 

[3]. 

Дүниеге келген сәбидің ертеңгі үлкен азаматтыққа жалғасатын жеке басының 

басты белгі, бедері оның бүгінгі ойын әрекеті үстінде қалыптаса бастайды. Ойында 

баланың шығармашылық мүмкіндіктері, эмоцианалдық көңіл-күйі және ерік-жігері 

бүршік атып білінеді. Бұл сана–сезім ойлау процесімен де тығыз байланысты болады. 

А.М.Горький: «Ойын арқылы бала дүниені таниды»,-десе, А.С.Сухомлинский: 

«Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкіндік емес.Ойын 

дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе кілтті, ол арқылы баланың рухани сезімі 

әсемпаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз-

ұшқын, білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты»,-дейді. Шынында да, 

балаүшін ойын- өмір сүрудің белсенді формасы, сол арқылы ересектерге еліктейді, 

олардың іс-әрекетін, қарым-қатынастарын үйренеді, еңбектің мәнін түсініп, 

адамгершілік нормаларын игереді,әлеуметтік рөлдер атқарады. Л.С.Выготский, 

А.Н.Ленонтьев, Д.Б.Эльконин сияқты белгілі психолог ғалымдар: «Ойын баланың 

өзіндік өмірі»,-деген ортақ тұжырым жасайды. Ал біздің халық даналығы: «ойлы бала 

ойынан белгілі»,-дейді [2]. 

Ойын әлеуметтік қызмет, ол баланың жасына қарай өзін қоршаған ортаны танып 

білуге, оны өзгертуге құштарлығын арттыратын құрал. Онда танымдық және бағдарлық 

қызмет бар. Ойынның танымдық қызметі тануға деген мүдделікті қалыптастыру болып 

табылады. Сонымен қатар ойын балалардың сөйлеу тілінің дамуына ықпал жасайды. 

Бала ойын үстінде заттар мен іс-әрекеттерді жалпылауды, сөздің жалпылама 

мағынасын қолдануды т.б. үйренеді. Ойын жағдайында ену баланың ақыл-ой 
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әрекеттерінің түрлі сипаттарының шарты болып табылады. Балалар ойнап жүріп бір-

бірімен ынтымақтасады. Ойын баланың психикасында сапалы өзгерістер туғызады, оқу 

әрекетінің негіздері қаланады. Н.К.Крупская бала жас болғандықтан ғана 

ойнамайтынын, балалықтың өзі оған ойнау үшін, яғни жаттығу арқылы өмірде қажетті 

дағдыларды игеру үшін берілетін айтқан болатын. Сабақты ойын түрінде жүргізу 

балалардың білімге ынта-ықыласын арттырады. Ойын арқылы ұйымдастырылатын 

сабақ балаларға жеңіл әрі тартымды, түсінікті болады.Оқытудың түпкі мақсаты-оның 

сапалы болуы, яғни сабақтың түрлері мен әдістерін, мазмұнын жетілдіру, оны 

танымдық, білімдік, тәрбиелік жағынан сапалық жаңа деңгейге көтеру. Ойын 

технологиясы жөнінде Б.П.Никитин, З.Фрейд, К.Гросс,Л.С.Рубинштейн т.б. 

ғалымдардың ой-пікірлері бір идеяға,оның пайдалылығы мен тиімділігіне тоғысады. 

Американдық философ Гербет Спенсер ойын әрекеті баланың бойында жинақталған 

қуатты сыртқа шығару тәсілі деп есептесе, австрия психологы З.Фрейд балалардың 

ойынын «өмірге бейімдеушілік» деп анықтайды. Ал белгілі педагог А.С.Макаренко 

«Балалар ойында қандай болса,өскенде де сондай болады»,-дейді. Жоғарыда 

айтылғандардың бәрі оқыту процесінде ойын түрлерін қолдану қажеттігін көрсетеді. 

Өйткені ойын, ең алдымен, баланың ой-өрісін, қиял сезімін дамытып, сөйлеу тілінің 

жетілуін, еркін пікір алысуңдиалог, монолог түрінде өзара сөйлесу машықтарын 

қалыптастырады. Оқытуда қолданатын ойын әдістері-ойынның нақ өзі емес,ойын 

түріндегі әдіс. Ол логикалық, дербес орындалатын жаттығу жұмыстарына балалардың 

зейінін аударып, қызықтыру мақсатында қолданылады.  

Ойынның танымдық сипаты жөнінде А.М.Горький: «Бала ойынды 

сүйеді.Ойнағанда не болса соның бәрімен де ойнайды. Ол өзінің айналасындағы 

дүниені ойын үстінде тез таниды. Бала сөзбен де ойнайды, осы сөзбен ойнағанда өз ана 

тілінің нәзік ісерлерін үйретеді»,-деген болатын. Сонымен балалардың ойынға деген 

қызығушылығын, ынтасын сабақ процесімен ұштастырудың маңызы зор. Ол үшін 

сабқта ойын түрлерін ретінде қарай пайдаланып отыру қажет. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢҒЫРТУ  

МӘНМӘТІНДЕ – БАҒАЛАУ 
 

Бүгінгі таңда Қазақстанда білім берудің деңгейі мен сапасына жаңа талаптар 

қойылып отыр. Қазақстан Республикасында соңғы жылдары білім беру саласындағы 

жүргізіліп жатқан реформалар еліміздегі білім беру сапасының әлемдік деңгейге сәйкес 

келуін қамтамасыз ету, сол арқылы әлемдік сұранысқа жауап бере алатын мамандарды 

даярлау және бәсекеге қабілетті білім беру болып табылады. Еліміздің басшысы Н.Ә. 

Назарбаев қазақстандық мұғалімдердің кәсіби даму саласындағы жаңа көзқарасы 

олардың педагогикалық өміріндегі қосымша оң өзгерістер енгізуге мүмкіндік беруде.  
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Сапалы білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі кезде білім 

берудегі мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім өзіндік ой- талғамы бар, 

адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру.  

Бұрын оқытуда оқушылар тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі 

оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек.  

Бүгінгі білім беруде оқушыны білімділік, іскерлік, шығармашылық әдістерге 

баулудың жолдарын іздестіре отырып, мұғалім-шәкірт арасында рухани және сезім 

бірлестігін айқындайды.  

Қазіргі кезде оған жететін жаңа педагогикалық технологияларда баршылық. 

Соның бірі - критериалды бағалау жолдары.  

Критериалды бағалау жүйесі - қандай да бір оқу  материалы  қаншалықты  

мөлшерде меңгерілгендігін  анықтайтын, іс жүзіндегі  дағдылар қалыптасатын, оқу  

курсында  бекітілген белгілі  бір талаптардың ең аз көлемін меңгеру деңгейін  

салыстыру  мүмкіндігі  анықтайтын жүйе. 

Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты — мектепте білім беру сапасын 

көтеру, мектеп бітірушілердің білімін  халықаралық стандартқа сәйкестендіру. 

Критерийлікбағалау 

- оқушының жеке басы емес, оның жұмысы  ғана бағаланады; 

- оқушының жұмысы басқа оқушылардың жұмысымен емес; 

- эталонмен салыстырылады, (үздік орындалған жұмыс үлгісімен), эталон 

оқушыларға алдын ала белгілі; 

- оқушы өз жетістіктері мен өзінің бағасын  анықтайтындай бағалаудың  нақты 

алгоритмі жасалған; 

- оқушыға берілген білім ғана бағалана алады, сондықтан бағалау критерийі - оқу 

мақсаттарының нақты көрінісі; 

Пән бойынша жалпы оқу мақсаттары оқушылардың сол пән бойынша 

жетістіктерін және олардың жекелей жұмыстарының нәтижесін жалпылау – бағалау 

критерийлері болып табылады; 

 Рубрикатор – оқушының өткен тақырып бойынша алған білімін бағалау 

критерийлерінің тізбесі. Ол қандай да бір тақырыпты меңгеру мақсатымен анықталады 

және берілген рубриканы ашатын критерийлермен толықтырылады.  

Дескрипторлар – әрбір критерий бойынша оқушының жетістік деңгейін 

сипаттайды және белгілі ұпайлармен бағаланады: жетістік жоғары болған сайын ұпай 

да жоғары болады.  

Критерий – оқыту міндеттерімен анықталады, оқушының жұмыс барысында 

орындайтын және нәтижесінде меңгеруге тиісті әртүрлі іс-әрекетінің тізбегі.  

Критерийлер - оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын өлшемдер, атап айтқанда, 

оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі.  

Оқушы жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі төменде қарастырылған 

міндеттерді шешеді:  

- әрбір оқушының сабақ үдерісіндегі әр кезеңіндегі дайындық деңгейін анықтау;  

- білімді меңгерудің жыл аяғындағы ғана емес, күнделікті білім алудың даму 

динамикасын айқындауы;  

- оқушының сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттыруы. Бағаға қарсы теріс 

көзқарастың болмауы;  

- оқушы білімінің жүйеленуі,тереңдеуі, есте сақтауы. Оқушыны табандылық пен 

шыдамдылыққа тәрбиелеуі;  

- білім алу барысындағы қиындықты, қателікті, білім олқылықтарын және оның 

себептерін дер кезінде анықтауы;  
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- оқушының білім алу үдерісін қадағалап, дәл және жедел түрде сапалы білім 

алғаны жөнінде кері байланыс ақпаратын алуы;  

- оқушының барлық жұмыс түрлерін бағалауы (өзіндік жұмыс, ағымдағы бағалау, 

қорытынды бақылау, тренинг,үй жұмысы, шығармашылық т.б.); 

- оқушының білімін ағымдық және қорытыныды бағалау;  

- баға сапасын арттыру.  

Критериалды бағалау жүйесі оқушының белсенділігін арттыруды, оқу үдерісінде 

жарыса, бәсекелесе білім алуға қол жеткізеді.  

Өткен тақырып бойынша барлық жұмыстар, бақылау жұмыстары да сәйкес 

рубрикамен бағаланады. Рубрикаларды оқушы әр тақырыпты бастар алдында алады. 

Бұл берілген тақырып бойынша қорытынды жұмысы қалай бағаланатындығын 

түсінуіне мүмкіндік береді. Дәлірек айтсақ, рубрика оқушыға берілген тақырыпты 

меңгеру нәтижесінде нені үйренетіндігін және осы тақырыпты меңгеру үрдісінде неге 

көбірек көңіл аудару керек екендігін көрсетеді. Яғни, оқушы өз оқуының белсенді бір 

жағы – субъект болады.  

Рубрика – оқушы не үшін оқып жүргендігін, критерий – ол нені үйренуі керек 

екендігін, ал дескриптор – оқушы оны қалай орындау қажеттігін көрсетеді. Егер 

рубриканы қандай да бір төбе деп есептесек, критерий – баспалдақ, ал дескриптор – 

жоғары көтеріле отырып, сенімді түрде мақсатқа қарай жылжуға болатын жеке 

басқыштар.  

Критерийлер және дескрипторларды қолдана отырып, оқушы жақсы нәтижеге 

жету үшін қандай қадамдар жасауы керектігін анық көре алады. Ол жұмысын өздігінен 

бағалай алады және уақытында аяқтай алады. 

Критерий оқушыларға жұмыстың басында таныстырылады. Сондай-ақ, 

критерийді мұғаліммен бірге талқылайды, тұжырымдалуына және критерий құнына 

өзгеріс енгізе алады. Сонымен қатар оны оқытуды жақсарту үшін бағалау деп те атауға 

болады. 

Балдық бағалауда оқушылар жасаған еңбегіне сәйкес бал жинайды. Балдық 

жүйеде белгілі критерийлермен өлшенетін жазбаша жұмыс болу керек. Бағалаудың  әр 

параметрі сабақтың және деңгейдің тармағында көрініс табады. Барлық көрсетілген 

параметрлер белгіленген критерийлер бойынша өлшенеді және есептеледі және 

оқушылар онымен таныстырылады. Бағалау криериийлерімен және дискрипторлар 

оқушыларға ұсынылады. Сол дескрипторлар арқылы оқушылар өзінің деңгейін 

анықтай біледі.  

Критериалды бағалау жүйесіндегі критерийлер мазмұнына келер болсақ 

алғашқысы білу және түсіну. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай сыныптық және 

жекелеген пәндер бойынша оқу бағдарламасына сәйкес берілген ақпараттарды 

қабылдауы, түсінуі және өздігінше түрлендіре отырып мұғалімге түсінгенін білдіре 

алуы. Мысалы мұғалім жүргізген жаңа сабақты бекіту мақсатында қойған сұрақтарына 

оқушылардың жауап беруі. 

Екінші критерий қолдану. Балалардың бұрын алған ақпаратын есте сақтай 

отырып, жаңа сабақты меңгеру барысында байланыс құра білуі, сонымен қатар білген, 

ақпараттарын сабақ барысында қолдана алуы. Мысалы: мұғалімнің түсіндіріп жатқан 

жаңа тақырып пен өткен тақырыптан ұқсастық таба алулары.  

Жоғарыда айтылған критерийлерге сай оқушыларды бағалау үшін келесі әдістерді 

тиімді деп есептейміз. Біріншіден сыныпқа «бағалар тақтасын» орнату.  Бұл тақтада 

барлық оқушылар тізімі (аты-жөні) жазылады. Мұғалім күнделікті әр оқушыны белгілі 

критерийлерге (сабақтағы үлгеріміне, белсенділігіне, тәртібіне т.б) қарай арнайы 

жапсырмалар жабыстырып отырады. Бұл тақтаны «ашық бағалар журналы» деуге де 

болады. Осы әдісті қолдану аясында күтілетін нәтижеміз: 
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Оқушылар санасынан баға әділдігіне деген сенімсіздікті жою; 

Күнделікті білім алу үрдісіндегі оқушылар белсенділігін арттыру; 

Келесі мөр басу. Біз оқушыларға бағаны қарапайым қызыл сиялы қаламсаппен 

баға қоюдың орынына дәптерлеріне сандық (5/4/3) және арнайы белсенді оқушыға 

арналған (жұлдыз) мөр қолдарына қою тәсілін ұсынғымыз келеді. Себебі: 

Оқушылар дәптерге қойылған бағаларды өзгерту немесе өшіру мүмкіндігінен 

айрылады. 

Ерекше белсенділік танытуға асық болады. 

Үшінші критерий Сыниойлаужәне зерттеу болып табылады. Бұл талапқа сай 

оқушылар сабақ барысында алған ақпараттарды талдау, синтездеу, бағалау арқылы 

өзпікірлерін қалыптастыру. Белгілі бір пән барысында ой қозғау қабілетін 

қалыптастыру. Мысалы: мұғалімнің берген жаңа материалдары жайлы сұрақтарға өз 

ойын айта білу.  

Коммуникация және рефлексия төртінші критерий. Нағыз заман талабына 

байланысты маңызды критерий. Оқушылардың ұжыммен жұмыс барысында өз ойын 

ашық жеткізе білуі. Өзге сыныптастарының пікірін тыңдау барысында оның 

дұрыстығын зерттеп, бағалап өз ойымен салыстыра отырып қорытынды шығара алуы.  

Біздің ойымызша осы екі критерийлерді төмендегідей бағалау тәсілдері арқылы 

қолдануға болады. Алғашқысы «ашық хат» әдісі. Оқушылар алда тұрған мақсаттың 

мәнін түсініп, оған қол жеткізу үшін не істеу қажет екенін анықтай алған жағдайда ғана 

олар оқу мақсатына қол жеткізеді. Сондықтан оқу барысында өзін-өзі бағалаудың 

маңызы зор. Біз бұл бағалауды көрнекілік құралдармен байланыстыра отырып 

жасадық. Дәлірек айтсақ, оқушылар мен мұғалім арасындағы және балалар арасындағы 

байланыс орната отырып, сабақ мазмұнына қарай оқушы біліміне қойылатын 

критерийлер анықталады. Әр бір оқушыға критерийлер тізімі жазылған жеке парақша 

таратылады. Оқушы өз есімін көрсете отырып, өзі сай келетін критерийлерді белгілейді 

және қорытынды шығарады. Барлық оқушылар жауабы почта жәшігіне салынады. 

Мұғалім хаттарды алып, қайта оқушыларға таратылады, осы сәттен бастап өзара 

бағалау жүре бастайды. Сыныптасының бағалау парағын өз пікірі бойынша 

критерийлермен сәйкестігін белгілейді, қорытынды шығарады. Бұл әдістің негізгі 

мақсаттары: 
Өзін өзі әділ бағалауға үйрету; 
Жолдастарының пікіріне зер сала отырып, оны өз ойымен салыстыра бағалау; 
Келесі әдісіміз -мадақтау. Оны біз сертификаттар арқылы жүргізуді жөн көрдік. 

Біздің ұсынысымыз: әр модуль немесе тарау, тоқсан соңында әр бір оқушыға 
сертификат беру. Бұл сертификат оқушының белгілі уақыт аралығындағы негізгі 
пәндердегі үлгерімдеріне байланысты, әр түрлі деңгей бойынша беріледі, яғни «үздік», 
«жақсы», «қанағаттандырарлық». Мұндағы біздің мақсатымыз: 

Оқушылар арасында бәсекелестік туындата отырып, бала бойында көшбасшылық 
қабілеттерін дамыту; 

Бала еңбегіне лайықты деңгейде мақтау сертификаттарын табыстай отырып, оқуға 
деген зейінін аудартып, ынтасын арттыру; 

Сертификат арқылы ата-анаға оқушы білімі жайлы мағлұматтар алуға мүмкіндік 
жасау; 

Критериалды бағалау жүйесі бұрынғы бағалауға қарағанда қалыптастырушы және 
жиынтық бағалаумен ерекшеленеді. Қалыптастырушы бағалау оқытуды, әдістерді және 
осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға 
бағытталған  болса, жиынтық бағалау мақсатты баға  қою және сертификаттау немесе 
оқытудың алға жылжуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару үшін қажет. 
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Мұндай бағалау кезінде өзіңді басқа адаммен салыстыру шарты  жоқ, сондықтан 
критерий түрлері бойынша мүмкіндігіңді бағалап, жетістікке жету жолдарын 
қарастыру. 

 
Кесте1 Оқушыларды бағалау  

 
№ 

 
Критерийлер 
 

 
Игеру деңгейі 

1 Бірін-бірі бағалаудың тиімділігін білемін. 1 2 3 4 5 
2 Өзін-өзі бағалау білудің пайдасын түсіндім. 1 2 3 4 5 
3 Критериалды бағалауды өз тәжірибемде пайдалана 

аламын. 
1 2 3 4 5 

4 Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін үйрендім (топтық 
жұмыс, психологиялық ахуал, т.б.) 

1 2 3 4 5 

5 Бағалаудың түрлерін білемін («Білім ағашы», «Екі 
жұлдыз, бір тілек», «Бағдаршам», «Кері байланыс», 
«Алты қалпақ»). 

1 2 3 4 5 

 
Сөзімнің соңында айтарым, бүгінгі алған білімдеріңізбен басқа да 

әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. «Бойыңда білімің бар екен, одан басқалар да өз 
шырақтарын жағып алардай жағдай туғызыңыз», - деген Томас Фуллердің сөзін 
ұмытпаңыз. 

Тақырыбының өзектілігін үш негізгі субъектілерге маңыздылығын атап өтумен 
дәлелдегіміз келеді. Криретриалды бағалау Мұғалімдер үшін: 1. Оқу бағдарламасын 
қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге мүмкіндік беруімен; 2. Өз іс-әрекетін саралап 
және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға; 3. Сабақ берудің сапасын 
арттыруға; мүмкіндік беруімен маңызды. Оқушылар үшін: Табысқа жетелейтін бағалау 
критерийлерін түсінуге үйретуімен; Өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері 
байланысқа түсуге; Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсетуге 
баулуымен маңызды. Ата-аналар үшін: Баласының білім сапасының дәлелдемелерімен 
танысуға; Оның оқуындағы табыстылықты бақылауға; Оқуына қолдау көрсету үшін 
бағыт алуына мүмкіндік туғыза алуымен маңызды.  
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН 

ДАЯРЛЫҚ ТОП БАЛАЛАРЫНДА ҚОСУ ЖӘНЕ АЗАЙТУҒА АРНАЛҒАН 

АРИФМЕТИКАЛЫҚ АМАЛДАРДЫ ШЕШУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР МЕН КЕЗДЕСЕТІН  ҚИЫНДЫҚТАР 
 

Психикалық дамудың тежелуі (ПДТ) - арнайы ұйымдастырылған оқыту мен 

тәрбиенің көмегімен  балалардың психикалық үдерістердің қарқынды дамуынан артта 

қалу мен эмоционалды-ерік сферасының жетілмеуі. "Тежелу" ұғымы уақыттық  

(баланың даму деңгейінің жасына сәйкес келмеуі) және артта қалушылықтың уақытша 
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сипатын, яғни осы санаттағы балалардың оқыту мен дамытуға сәйкес 

жағдайлардыңбарысынша ерте жасалуы оқыту мен тәрбиелеуде табысты нәтижелермен 

атап көрсетіледі.Психологиялық-педагогикалық, сондай-ақ медициналық 

әдебиеттердеосы санаттағы балаларды "Оқу деңгейі төмен балалар" (У. В. Ульенкова), 

"Оқытуда қиындықтары бар балалар" (Н.А. Менчинская) деп қарастырылады.  

Психикалық дамуы тежелген балалар ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

балалардың сан жағынан ең үлкен санатын білдіреді. Сыртқы ортаның қолайсыз 

факторлары нерв жүйесінің ең жас бөлімдерінің даму қарқынының бұзылуына әкеледі. 

Көптеген жағдайларда симптомдар қайтарымды. Объективті клиникалық тексерулер 

осы балалар тобында күрделі ауытқуларды белгілемегенмен, олар оқыту 

бағдарламаларын меңгеруде, әлеуметтік ортаға, мектепке дейінгі мекемелердің 

жағдайына бейімделуде елеулі қиындықтарға тап болады. Балалардың психикалық 

дамуының қиындықтары мен полиморфты тежелуі осы санаттағы балалардың білім алу 

қажеттілігінің сан алуандығы мен жан-жақтылығын тудырады [7,8]. 

Балаға мектепте қажет болатын білімдердің негіздері мектепке дейінгі жаста 

қаланады. Математика мектептегі оқыту кезінде белгілі бір қиындықтарды тудыруы 

мүмкін өте күрделі пәндердің бірі болып табылады. Математиканы оқыту, басқа оқу 

пәндері сияқты, балалар өз өмірінің мектепке дейінгі кезеңінде алған қарапайым 

білімдерін, құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынас жасай отырып, әртүрлі 

заттармен әрекет ете отырып сүйенеді. Осындай іс-әрекеттердің нәтижесіндебалалар 

білім алуын ары қарай жалғастыруға мәліметтер алады. Сондықтан басты міндеттердің 

бірі болып мектепке дейінгі балаларда азайту мен қосуға арналған арифметикалық 

амалдарды есептеу дағдыларын қалыптастыру ерекшеліктері мен оның  кездесетін 

қиындықтарды зерттеу және талдау қойылды. Бұл сұрақтар мектепке дайындық 

тұрғысынан да, балалардың математикалық қабілеттерін қалыптастыру мен дамыту 

тұрғысынан да өзекті болып табылады.  

«Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру» білім беру бөліміндегі 

қосу және азайтуға арналған арифметикалық амалдарды қалыптастыру бағдарламалық 

міндеттерді шешуде мектепке дейінгі ПДТ даярлық тобының балалары үшін күрделі іс-

әрекет болып табылады. Математикалық түсініктерді табысты игеру үшінбалалардан 

белгілі бір зияткерлік пен сөйлеуалғышарттарын қажет етеді, ал мұндай балаларды 

диагностикалық тексеру барысында мектеп жасына дейінгі психикалық іс-әрекеттердің 

барлық салаларында психикалық даму деңгейініңтөмендігі анықталды. Мұндай 

көріністер сенсорлық ақпаратты қабылдау және өңдеу жылдамдығының қалыпты 

жағдаймен салыстырғанда баяу, ақыл-ой операциялары мен іс-әрекеттердің жеткіліксіз 

қалыптасуынан, танымдық белсенділіктің төмендігі мен танымдық қызығушылықтың 

әлсіздігі, өзі туралы және қоршаған туралы білім мен түсініктің шектеулілігі, 

коммуникативтік саланың дамымағандығынан көрінеді. Зейіннің, қабылдаудың, есте 

сақтаудың дамуы жасына сәйкес келмейді. Сөйлеу тілдерінің дамуы бойынша сөздік 

қордың кедейлігі, сөйлеу белсенділігінің төмендегі анықталды. Эмоционалдық-ерік 

саласының дамуындағы кемшіліктер эмоционалдық тұрақсыздықта және қозушылықта, 

іс-әрекеттердің импульсивтілігінде, гипербелсенділікте, мінез-құлықтың еркін 

реттелуінің қалыптаспауында, өзін-өзі бақылау, жоспарлау тәсілдерінің 

қалыптаспауында, бағдарлы кезеңнің жеткіліксіз айқындылығында, мақсатқа 

бағытталуында, қызметтің төмен өнімділігінде, оқу мотивациясының төмендігінен 

байқалады [1].  

Мектепке дейінгі балалардың танымдық процесстердің даму ерекшеліктерінің 

мұндай сипатта болуы, өз кезегінде қосу және азайтуға арналған арифметикалық 

амалдарды орындауда көптеген қиындықтарға әкеледі.   
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Мектепке дейінгі ПДТ балаларда қабылдау көлемінің тарлығы және қабылдау 

белсенділігінің төмендегі арифметикалық амалдар мен тапсырмаларды түсінуде 

қиындықтар тудырады. Балалар тапсырманы толық емес, фрагментті бөліктермен 

қабылдайды, ал талдау мен синтездің толық жетілмеуі, осы бөліктерді бүтінге 

біріктіругемүмкіндік бермейді.Олардың арасында байланыстар мен тәуелділіктерді 

орната алмаған бала шешімнің дұрыс жолын таңдай алмау қиындықтарына тап болады. 

Сонымен қатар қосу және азайтуға арналған арифметикалық есептерді шығару 

барысындағы қиындықтар көру қабылдауының (көру анализі мен синтезі) 

жетілмеуімен, сонымен қатар қол моторикасының жетік жетілмеуінен туындайды.  

Цифрларды жазу айналы теріс сипат алады. Ұқсас цифрларды жазуда да, оқу да 

шатастырып,  қателіктер жібереді. Сонымен қатар диагностикалық тексеру барысында 

балалар жиі дәрменсіз болып, қалай санау керектігін білмей,  таяқшалар мен 

саусақтарды жинап, ересектердің көмегін күтті. Олардың жауаптары сенімсіз болып, 

жауаптарына күмәнданып, бір жауаптың соңы екінші жауаппен жалғасып отырды. 

Қосу және азайтуға арналған арифметикалық есептерді шығару барысындағы 

қиындықтар балалардың жүйке жүйесінің инерттілігімен байланысты да туындауы 

мүмкін. Көбінесе, бір  іс-әрекет түрінде ұзақ уақыт бойы «қадалу» орын алып, бір ойлау 

операциясынан екінші бір ойлау операциясына ауысу қиындықтарына әкеліп соғады. 

Ойлау қисынсыздығы баланың өзіне таныс немесе бұрын орындалған әдіс-тәсілдерді 

қолданумен, сонымен қатар өз бетінше «бейімдеу» сипатында көрінеді. Ойлау 

жылдамдығының төмендегі алынған білімдерді жаңа өзгерген шарттарға өзгерпей дәл 

сол күйінде қолдануда байқалады. Мысалы, балалардың көпшілігі іс-әрекет 

нәтижесінде алынған сандарды басқа да өлшеулерден алынған нәтижелерге қолдануы 

мүмкін[1]. 

«Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру»білім беру бөлімінің  

қосу және азайтуға арналған арифметикалық есептерді шығару бойынша мектепке 

дейінгі даярлық тобының балаларымен ұйымдастырылған оқу қызметінің 

нәтижесіндебалалар төмендегі білімдерді игерулері тиіс:  

- математикалық материалды жалпылау қабілетттерін қалыптастыру (сандар, 

цифрлар, белгілер); 

- 10 саны көлемінде тура және кері санау; 

-  кез келген санды 10-ға толықтыру әрекетін орындай алу;  

-  математикалық қосу және азайту, теңдік  белгілерінбілу; 

-сандық салыстыру және теңестіру; 

- сандық қатарды білу; 

- санды 1-ге азайту және 1-ге қосу амалдарын орындау;  

- санның көршілерін табу;  

- 10 көлемінде санның құрамын білу;  

- 10 көлеміндегі сандарды салыстыру;  

- 10 көлемінде цирфларды ажырату және дәптердің торында цифрларды жазу;  

- математикалық ой тұжырымдар жасай алу қабілеттерінің қалыптасуы; - 

сөйлеудің дамуы, яғни сөйлеу тілінде математикалық терминдерді қолдану 

дағдыларының қалыптасуы; 

- арифметикалық амалдарды оқу дағдыларының қалыптасуы; 

- қосу және азайтуға арналған арифметикалық есептерді шығару және сол 

амалдарды іс-әрекет барысында көрсете алу[3]. 

Мұндай білім, білік, дағдыларды бұл санаттағы балаларда қалыптастыруда 

мұғалім-дефектологтің шеберлігі мен кәсіби қабілетінің маңызы зор. Осы тұста 

маманның математикалық сөйлеу дәлдігі, ықшамдылығыматематикалық түсініктерді 

меңгеруге оң әсер етеді, ал мұғалімнің есепті шешу барысын балаларға жеткізе білу 
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қабілеті балаладыңіс-әрекеттерді саналы түрде орындауға ықпалын тигізеді. Мұғалім-

дефектологбалалардың арифметикалық амалдарды дұрыс орындауын ғана қадағалап 

қоймай, баланың қаншалықты оқу материалын түсіну деңгейіне де назарын аударады 

[7]. 

Психикалық дамуы тежелген мектепке дейінгі даярлық тобының балалар 

құрамының әртүрлілігі, дефектінің ауырлығына байланыстыбалалардың 

математикалық білімдерді меңгерудің әртүрлі мүмкіндіктері ұйымдастырылған оқу 

қызметінде балаларға деген жеке-дифференциалды жақындастықты талап етеді. 

Балаларда қосу және азайтуға арналған арифметикалық есептерді шығару дағдыларын 

қалыптастырудағы мұғалім-дефектологтің негізгі міндеттеріне балалардың танымдық 

іс-әрекеттерін және эмоциялық-еріктік саласының кемшіліктерін барынша түзету 

болып табылады [2]. 

Зерттеулерге сүйене отырып, балалардың материалды игеру механикалық жаттау 

немесе жаттығу сипатында болмауы ескерілуі тиіс. Алынған білімдер саналы болуы 

керек. Заттық,көрнекілік негіздерден математикалық түсініктерді абстрактілі сипатқа 

көшу, қол жетімді жалпылауға және олардың негізінде практикалық жұмыстарды 

орындауға жетелеу ұсынылады.Математикаға оқыту процесінде алынған білімдерді 

әртүрлі ситуациялық өзгермелі жағдайларда қолдану міндеті қойылады.Осы 

міндеттердің шешілуі ПДТ мектепке дейінгі балаларға тән ойлау қисынсыздығы, 

қайталанбалы іс-әрекеттердің алдын алуда септігін тигізеді [5]. 

Психикалық дамудың тежелуі -бұл уақытша диагноз. Сондықтан мектепке дейінгі 

жастағы баланың дамуында артта қалуын анықтау, оның жақын  даму аймағын анықтау 

және жалпы білім беретінмектеп жағдайына оқуға дайындау үшін онымен түзету 

жұмыстарын бастау өте маңызды. Түзету жұмыстарын ұйымдастыру барысында бұл 

тежелу - бұл дизонтогенез (аномальды) даму екенін түсіну керек. Ол танымдық 

қызметтің бұзылуымен және эмоциялық дамудың бұзылуымен (инфантилизм) 

сипатталады. Математика баланың өмір бойы жанынан табылады, сондықтан мектепке 

дейінгі ПДТ  балаларда «Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру» білім 

беру бөлімі бойынша тәрбие және білім беру жұмысының міндеттерін жүзеге асыру 

балаларда қоршаған орта туралы түсінктердің қалыптасуына, жалпы білім, білік және 

дағдылардың қорын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
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ЛИНГВОСТАТИСТИКАЛЫҚ ӘДІС АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН ДАМЫТУ 
 

Қазақ елі өз алдына отау тігіп, іргелі мемлекеттердің біріне айнала бастағалы 

мектептерде қазақ тілін оқыту мәселесі күн тәртібіне қатаң түрде қойылып отыр. Оның 

себебі мемлекеттің мемлекеттік тілсіз өмір сүруі мүмкін емес. Міне, сондықтан қазақ 

тілін оқыту әдістемесі ғылымының бар саласы бастауыш сынып оқушыларының тілін 

дамыту, аса өзекті мәселелердің біріне айналды. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: Білім беру жүйесін сапалы 

дамыту туралы «Халықтың барлық жіктерінің сапалы білімге қол жеткізуін 

қамтамасыз ету, мемлекеттік тілді басым дамыту, білім беру процесін оқу-әдістемелік 

және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру» көзделген [1]. 

Қазақ тілі пәні - баланың ақыл мен сезімнің дамуын, дүниеге көзқарас пен 

танымдық қабілеттің қалыптастырушы құрал. Білім мазмұнына тек оқыту нәтижесі 

ретіндегі білім, білік, дағдылар ғана кірмейді, бұл ұғымболып жатқан оқиғаларды сын 

тұрғысынан ой елегінен өткізу, шығармашылықпен жұмыс істеу. 

Қазақ тілін  оқытудың, заман талабына сай әдістемелерді игеру, соған икемдеу 

керектігі қазіргі кездегі талаптардың бірі. Бастауыш сыныпте қазақ тілін  оқыту барлық 

кезеңдерде де өзекті мәселе болып келген. Бастауыш сыныпте қазақ тілін оқыту 

әдістемесі туралы жазылған ғылыми еңбектер авторларының ішінен сөздік қор 

бойынша жүргізілетін тіл дамыту мәселелерін өз еңбектерінде арқау еткен 

Ш.Х.Сарыбаев, Ғ.Бегалиев, А.Садуақасов, С.Жиенбаев, С.Аманжолов т.б.ғалымдардың 

ғылыми мақалалары мен еңбектерінде, оқу құралдарында айтылған.Бастауыш сынып 

оқушыларының тілін дамытуға арналған Қ.Бітібаева, Б.Баймұратова, К.Бозжанова, 

Т.Әбдікәрімова, Б.Қабатаева сияқты ғалымдардың еңбектерін атауға болады [2]. 

Бастауыш сынып оқушыларының сөздік қорын дамытуға бағытталған жұмыстар өте 

кең тұрғыда жүйелі үздіксіз жүргізілуі керек.  

Себебі тілі дамымаған баланың ойы дамымайды. Ал ойсыз шала баланың 

келешекте елін, жерін сүйетін адал азамат болып өсуі екіталай.  

Міне, осы тұрғыдан келгенде тіл дамыту жұмысын неден?, қалай? бастау керек 

деген аса күрделі сұрақ туады. Мұны шешудің ең бірінші жолы бала тілін есім сөз 

меңгерту арқылы байыту. Дүниежүзі ғалымдары Каримов, Рыбако, Гоноболин, 

Лесбаев, Битаев дәлелдегендей бала тілі алғаш рет есім сөздерді пайдалану арқылы 

шығады. Сол сөздер арқылы өзінің ойын білетін т.б. сөздерді жеткізеді. Олай болса , 

бастауыш сыныпте балалардың сөздік қорын есім сөздерді жан-жақты меңгерту 

арқылы молайту ең өзекті мәселенің бірі. 

Балалар тілінде, олардың танымы мен ойлау жүйесінің дамуында, қоршаған 

ортаның беймәлім құбылыстарын тануында атауыш сөздер мен тұрақты тіркестер 

айрықша маңызға ие болса, есімдер өзге грамматикалық категорияларға қарағанда 

ерекше қызмет атқарады. Бұдан мектепте тілдің, сөйлеудің оқып-үйрену обьектісі 

ретінде қарастырылуы айрықша маңызды екендігі шығады. Себебі, балалар онда 

«сөйлеудің сөз бен сөйлемнен, сөздің дыбыс пен буындардан тұратындығын оқып 

үйренеді» [3]. Осыларды нақтылы айқындап, белгілеу үшін балалар тілін 

лингвостатистикалық әдіспен зерттеу: 

-бала тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктерін ашуда-бастауыш білім беру 

кезінде балаларға берілуге тиісті материалдың сандық және сапалық ерекшеліктерін 

анықтауда; 
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-алынған зерттеу нәтижелерін көркем әдебиет пен публицистикалық жанрдағы 

үлгілермен салыстыру арқылы қазақ тілін қатысым әдісі мен оқытудың қосымша тиімді 

әдіс-тәсілдерін қолдануда аса маңызды. 

Бұл орайда алдымен қазақ тілін қатысым әдісі арқылы оқытудың нысаны 

ретіндегі бастауыш сынып оқулықтарының құрастырылу, зерттелу тарихына тоқтала 

кеткен жөн. 

Себебі қазақ тіл білімі тілді оқу пәні ретінде оқытудан, оған қажетті оқулықтар 

мен оқу құралдарын жазудан басталады. 

Қазақ тілінде оқытатын мектеп ашып, оқулық жазу ісі 20 ғасырдың бірінші 

ширегінен бастап қолға алынып, едәуір жандана түсті. 

Бұл кезде қазақ зиялыларының әмбебап дарынды және қоғамдық-саяси 

белсенділігі күшті, аса білімді шоғыры қалыптасқан еді. 

Көпшілігі-алғашқы қадамдарын мұғалімдіктен бастаған, ағарту ісінде еңбек 

еткендер. 

Олар халықтың болашағы мен тәуелсіздіктің берік болуын жас ұрпақты оқытып, 

оларға ұлттық негіздегі жаңаша білім, халықтың салт-дәстүріне сүйенген тәрбие 

беретін мектеп пен бірлікте қарастырды. 

Шығыс, батыс мәдениетінің өркениетті жетістіктері жете меңгерген, Кеңес Одағы 

орнаған алғашқы кезеңінің ең көрнекті кемел тұлғасы Ахмет Байтұрсынов болды. Жан-

жақты әрі терең де түбегейлі ойлайтын көреген кісі Абай «шөлдеген» төте оқуға 

басқаша жол салып, орыстандыруға бастайтын орыс графикасын емес, «дін мен бірге 

келген жазуды», яғни араб әліпбиін реформалады. Оның емлесін-дұрыс жазу 

ережелерін жасады [2]. 

Ғұлама ғалым мектептегі оқу таза ана тілінде жүретін ұлттық мектеп болуға тиіс, 

ондағы оқу мазмұны ұлттымыздың ділімен, ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүр, 

әдет-ғұрып, тәрбие жол-жосығымен, тәуелсіздікке ұмтылған мақсат-мұраттары мен 

етене қабысып жатуы, заманауи білім беруі керек деп қарады. Бұл оның тұңғыш рет 

1910 жылы жарық көрген «Әліппесі» мен 1912-1914 жылдары басылып шыққан «Оқу 

кітаптарында» басшылыққа алынған және қалай жүзеге асыру жолдары көрсетілген. 

Осы кезеңде бастауыш қазақ мектептерінің саны көбейе түсті. Оларға арналған 

сауат ашу құралдары мен оқу кітаптарынан басқа да көптеген оқулықтар жазыла 

бастады. Солардың ішіндегі ең негізгілерінің бірі әрі бірегейі белгілі қоғам қайраткері, 

атақты ақын және жазушы М.Дулатовтың I және II басқыш сыныптарға арналған «Есеп 

кітабы» деп аталатын оқулығы болды. Олар Қазан төңкерісіне дейін де, одан кейін де 

талай рет қайта басылды. А.Байтұрсыновтың «Тіл құрал» деп аталатын оқулығы 1914 

жылы Орынборда жарық көрді. 

Осыдан кейінгі жылдары басылып шыққан «Тіл құралы» (2 жылдық), «Тіл 

құралы» (3 жылдық) деп аталатын оқулықтардың алғашқысы (1 жылдық) фонетика, 

графика, орфография мәселелеріне арналса, 2 жылдығы морфологияға, 3 жылдығы 

синтаксиске арналды. Осы арқылы А.Байтұрсынов қазақ тіл білімінде тұңғыш 

терминдер жүйесін қалыптастырды. 

30 жылдардың алғашқы жартысында С.Аманжоловтың басшылығымен «Төрт 

жылдық тіл кітабы», Т. Шонановтың авторлығымен «Үш жылдық оқу кітабы» жарық 

көрді. Қазақ тілінен орта мектепке арналған тұңғыш оқулық Қ.Жұбановтың 

авторлығымен 1936 жылы шықты. Бұл еңбек тек оқулық қана емес, қазақ тілі ғылыми 

фонетикасының негізін қалаған алғашқы құнды дүние. Қ.Жұбанов мұнда «сөз» дегенді 

лексикалық бірлік мәнінде қолданған. 

Бастауыш мектеп оқушыларына есім сөздерді ұғындыру мақсатында жүргізілетін 

сабақтардың өзіндік мынадай белгілері анықталды: сөздерді сіңіруде оқушыларға 

проблемалық ситуация жасау; сіңірілген сөздерді практикалық жүзеге асыруда 
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оқушылардың өз бетінше жұмыстар жүргізуі; оқушыларға берілетін жаңа материаддар 

мен өтілген материалдардың байланыстылығы болуы. Сабақтарда мұндай белллердің 

қалыптасу дәрежесі әртурлі. Бұлар кейбір сабақтардың бір бөлігін ғана қамтыса, кейбір 

сабақтардың өн бойынан көрініп тұрады. Сабақ құрылымы жалпы дидактикапық, 

психологиялық, әдістемелік ғылыми негіздемелерге сәйкестендіре берілуі тиіс. Ондай 

сабақтың құрылымы мынадай: 

Оқушылардыбасқаруғалайықталғанәдіс-тәсілдержүйесі (сабақтың әдістемелік 

жағы) мен оқушылардың психологияльқ жас ерекшеліктеріне байланысты ақыл-ой 

әрекетінің кезеңдеріне (сабақтың психологиялық жағы) тәуелді болады. 

Сабақтың әдістемелік және психологиялық жақтарының арасындағыбайланыс 

оқушылардың ақыл-ой әрекетін басқаруға лайықталған әдіс-тәсілдерді оқушылардың 

жас ерекшеліктеріне қарай іріктеледі. 

Есім сөздерді ұғындыру сабақтарында оқушыларға сөздерді үйрету кезінде, сол 

үйренген сөздерді практикалық жүзеге асыру кезінде оқушылар мен мұғалімнің 

арасында байланыс анықталады. Мұндай байланыс сабақ құрылымының әдстемелік 

жағын құрайды. 

Бастауыш  

Мектеп оқушыларының сөздік қорын молайту жұмыстарын жүргізуде 

мұғалімдердің мынадай ғылыми-теориялық әдістемелік дайындығы болуы керек:  

- -қазіргі заман талабына сай оқытудың ғылыми-теориялық негіздерін білу, 

- өтілуге тиісті сабақтың мақсатына сәйкес оның көлемін, мазмұнын, 

жаңашылдығын, практикалық мәнділігін білу;  

- сабақты өту барысында оқушылардың білімі мен біліктілігін, есепке ала отырып 

ұтымды, пайдалы әдістемелік әдістерді іріктей алу. 

- берілетін білімнің оқушының жас ерекшелігіне сәйкес таңдау; 

- сабақ құрылымы мақсатқа сай екендігіі туралы шешім қабылдау;  

- білімді сіңіру мақсатында тапсырмалар жүйесін жасау. 

- оқушылардың мынадай дайындығы болуы керек; 

- сабаққа деген қызығушылығы, сабақ оқуға тұрғысының болуы; 

- берілген білім жөнінде мағлұматтарының болуы;  

- оқу, жазу, сөйлеу дағдылары болуы;  

- тапсырмаларды шешуде белгілі ақыл-ой операцияларын орындай алуы. 

Осындай талаптар орындалған сабақтың үлгі-жоспарын ұсындық. Ол сабақтарда 

лингвостатикалық әдіс арқылы бастауыш сынып оқушыларының сөздік қорын 

дамытудың мүмкіндіктерін қарастырдық.  

Мысалы, тапсырмаларды орындау барысында оқушылар әр сөйлемді оқып 

талдайды. Бұл сөйлемдердегі берілген сөздердің мағыналарын табады. 1-сөйлемдегі 

"жай" сөзі "асықпай" сөзімен мағыналас болатындығын аңғарады. Мұндай 

проблемалық тапсырмалар оқушылардың өзіндік ойлауын қалыптастырады, дамытады. 

Екінші тапсырмада оқушылар «сұлу» сөзіне мағыналас сөзді табу үшін оны кәрі, 

ескі т.б. сөздердң барлығымен салыстырып шығады. Сол сияқты «кәрі», «ескі» 

сөздеріне де осындай тәсіл арқылы барлық сөздерді теліп шығады. Осының негізінде 

оқушылар мағыналас сөздерге тән қасиеттер мен ерекшеліктерді таниды, олардың 

анықтамасын айқындап, түсінік береді. 

Үшінші тапсырманы оқушылар теориялық ойлау тұрғысынан жасайды. 

Сөздербір-бірімен тіркестіреді. Болжамдар жасап, соның арасынан дұрысын таңдайды. 

Бастауыш мектеп оқушыларының сөздік қорын молайту сабақтарының құрылымы 

мынадай болады: Қоғамның әлеуметтік тапсырысы қазіргі кезеңдегі қоғамның даму 

үрдісіне қарай мектептің міндеті оқушыны жан-жақты дамыған жеке бас тұлға 

тәрбиелеп шығару. Оқушылардың толыққанды дамып шығуына оның сөздік қорының 
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мол болуы да әсер етеді. Сөздік қоры мол, сөздерді орынды қоддана алатын адам 

қоршаған ортасымен еркін араласа алатын, өз пікірін толық жетізеді. Бұл адамның 

өзіндік жеке-бас тұлғаның қасиеттерінің дамуына ыкпал етеді. Сондықтан, бастауыш 

мектеп оқушыларының сөздік қоғам тапсырыстарының бірі. 

2) Оқыту мақсаты мен мазмұны. 

Бастауыш мектеп оқушыларының есім сөздерді ұғындыру жұмыстарының басы 

мақсаты оқушыларға лексикалық минимум беру арқылы олардың актив сөздік қорын 

молайту. Бастауыш мектеп оқушыларының арнайы жасалынған жаттығулар жүйесі 

арқылы олардың бойында сөйлеу дағдылары мен икемділіктерін жетілдіру, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту, тәрбиелік, білімділік, дамытушылық негізінде 

құрылған сабақ өту қажет. Мұның барлығы сабақтың мазмұнын құрайды. 

3)Мұғалімнің тәсіддер қолдану жүйесі. 

Әдістемеғылымындаәдіспентәсілдіңара-қатынасын ажыратарлық пікірлер аз 

кездеспейді. Сол пікірлерді негізге ала отырып, біз әдіс деп - оқытушының ғылым 

негіздерін оқушыға тиімді және терең жеткізуге арналған іс-әрекеттердің жиынтығы. 

Тәсілдеп — сабақ мақсаты мен мазмұныга қарай іріктелініп алынған 

оқытушыныңтиімді практикалық іс-әрекеті. Бастауыш Мектеп оқушыларыныңсөздік 

қорын молайту жұмыстарында мұғалім мынадай тәсілдерді қолданады:  

а) хабарлау тәсілі; 

ә) түсіндіру тәсілі; 

б)сұрақ қою тәсілі; 

в) пікірін сұрау тәсілі. 

4)Оқушылардың сабақ үстінде орындайтын ақыл-ой операциялары 

а) теориялық ойлау. Оқушылар жаттығулардың өн бойында кездесетін 

проблемалық ахуалдарды шешу үшін өздерінің бұрыннан қалыптасқан білімдерін жаңа 

жағдайға көшіру кезеңінде теориялық ойлауы калыптасады. 

ә) болжам тексеру. 

Оқушылар жаттығуларды тапсырмаларды орындау барысында бірнеше бөлімдер 

дұры сбұрыстығын тексереді. Мысалы мынадай тапсырмаболсын:"Ажар"сөзіне мәндес 

сөздерді тауыпжазыңдар. Керекті сөздер: көрікті, әдемі, көрік, әлпет, жүз, сұлу, 

ебедейсіз, жатан, бет, көріксіз. Оқушылар ажар сөзін әрсөзге теріп мысалдар арқылы 

өзіне мәндес сөздерді іздейді. Сол арқылы болжамдар жасайды. 

6) Қорытынды шығару. Оқушылар болжамдарының арасынан дұрыстарын таңдап 

алып қорытынды шығарады. Қорытынды шығару барысында оқушылар өздерінің 

пікірлерін дәлелдеу, оны басқа болжамдармен тексеру өзінің орындаған жұмысының 

дұрыс-бұрыстығын тексереді. 

Оқушылардың оқыту барысында қалыптасқан білімдік дағдыларды бекіту 

мақсатында оқушыларға орындаған жаттығуларына ұқсас, одан сәл қиындау секілді 

жаттығулар беріледі. Бірнеше ұқсас жаттығулардан кейін оқушылардың бойында 

дағдылар қалыптасады. 

Жалпыланған қорытынды жасау-сабақ үстінде орындалған Жұмыстардың дұрыс 

не бүрыс тексергенінен жасалады. Мұндай қорытындыоқушыларға не 

жетпейжатыр,тағықандай жаттығулар дайындау қажет екендігін аңғару керек. 

7.Жалпы жұмысы қорытындылау сабақ үстінде белсенділігімен, біліктілігімен 

көзге түскен оқушыларды бағалау. Жаңадан өтілген материалды бекіту. 

3.Үйге тапсырма беру – оқушыларға сабақта орындаған ясаттығуларына ұқсас 

жаттығуларды үй тапсармасын қосу. 

Үйге тапсырма беру 

Қорыта айтқанда бастауыш мектеп оқушыларының сөздік қорын молайту 

сабақтарының осындай құрылымы негізінде өтілген сабақ оқушылардың теориялық-
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шығармашылық ойлауына ықпал жасайды, алған білімін көшіре алушылық қабілетін 

дамытады, сөздік қорындағы сөздерді дұрыс пайдалану дағдылары мен икемділіктері 

қалыптастырады. 
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Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз 

етіп, халықаралық рейтенгілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық 

білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың 

мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына кәсіби біліктілігін дамытуды 

қамтамсыз ету, сондай-ақ педагогтардың еңбегін мемлекеттік қолдау мен 

ынталандыруды арттыру мәселесіне үлкен мән берілген [1].  

Жаңа формацияда білім беру саласындағы педагогтардың кәсіби дайындықтарын 

өзгертіп, толықтыру, олардың жекелік ерекшелігін ескере отырып, тұлғалық 

бағыттылығына қарай кәсіби даярлықты жетілдіру қажет. Осындай міндеттерді шешуде 

тұлғаның рухани және моральдық мүмкіншіліктерін анықтау, оларды өзін-өзі дамытуға 

кіріктіру қажеттілігі. 

Болашақ маманның өзін-өзі дамытудың кәсіби қалыптасуына ықпал ететін 

педагогикалық жағдайлардың жасалуы тұлғада муының жалпы теориялық негіздемесін 

талап етеді. Бұл өзара әрекетте болатын факторлардың әсерін есепк еала тұра өзін-өзі 

тану және өзін-өзі дамыту феномендерін анықтауға, сонымен бірже педагогикалық 

үдерісі жағдайында олардың іске асудағы механизмдерін анықтауға мүмкіндік береді 

[2]. 

Әдетте педагогикалық теорія мен тәжірибеде “білім беру” ұғымы  педагог білім 

менбілік, дағдыларды береді легенді білдіретін, педагог оларды меңгеруге ұсынатын, ал 

білім алушыларды есте сақтап, тәжірибеде қолдануға тиісті. Қорытындысында 

адамның білімділігі ақпараттық құзырлылық пен еңбек іс-әрекетінде білімдерді 

пайдалану қабілеттілігі болып танылады. Бірақ білім беру өз мәнінде адамзат 

жинақтаған білімдерді мегеру және әлеуметтенуді, өз бетінше өмір сүру, еңбек іс-

әрекетіне дайындығын қамтиды.  

Колледж білім алушыларының өзін-өзі дамытуымен білім беру 

гуманизациясының арасындағы өзара байланысты көру үшін және он мегеру үшін, 

тұлғалық өзін-өзі даму үдерісінің методологиялық негіздерін қарастыру маңызды. 

Өйткені ол түрлі адамтану ғылымдарында әртүрл ітүсіндіріледі.  

Философиялық тұрғыдан адамның өзін-өзі дамытуы оның қалыптасуының негізі 

ретінде қаралады, ұйымдастырушылықтың жаңа сапалық деңгейге ауысуы болатын 

материяның өзіндік қозғалысының ерекше типі ретінде қарастырылады. Тұлғаның өзін-

өзі даму проблемасы философтардың тұжырымдарында бейнеленіп персоналізм және 
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эксизтенционализм бағыттарында көрініс береді. У.Э. Гуссерляның өзін-өзі дамыту 

идеясы жеке субъектілердің өзін-өзі жетілдірудің қайталанбас, ерекше нәтижесі 

ретіндегі ішкі әлемі түрінде қарастырылады. Ж.Сартр, М.Хайдеггер, жәнет.б. өз 

еңбектерінде тұлғаның өзін-өзі дамытудың идеясын адамдық “Меннің” терең мәні 

ретінде қарайды. Орыс философиясында ХХ ғасыр ойларының ортақ бағыты гуманіст 

философтар мен психологтарды біріктіреді. Олардың барлығы адам тұлғасының өзіндік 

құндылығы мен ерекшелігін қабылдайды, оның қоғам өміріндегі мәндік ролін ерекше 

көрсетеді. Н.А. Бердяеев, В.В.Розанов, С.Л.Франкл өз еңбектерінде тұлғаның өзін-өзі 

дамытудың мәнін ашады. Мысалы, В.В.Розанов былай деп. жазады: “Адам тек өзінің 

ерекшелігінде өзінің мағыналық ерекше мәнін көрсетеді: онда түрлі рухани 

шығармашылықтың бұлағы жатыр”.  

С.Л.Франкл “өзімізді өзіміз іске асыруымыздың қажеттілігі бар, біздің 

“Меніміздің” нағыз мәнін құрайтын біздегі ұйықтап жатқан рухани күштерге 

шығармашылық шығыс беру керек”.  Н.А. Бердяевтің позициясында дамудың табиғи 

жолы таңдау еркі идеясы болады. Ол адамның өзінің жетілуіне бағытталған ішкі 

қозғалысын өзіндік еркінділікті орнату деп. түсінеді. Сонымен, философтардың 

еңбектерінде адамның рухани өзіндік жетілу феномені тұлғаның өзін-өзі дамытудың 

идеясы болып табылады екен.  

Қазіргі философия адамның үнемі өзгеруін әлеуметтік адам ретіндегі – адам үнемі 

тұрмыс жағдайына байланысты өзгереді дейді, қоршағанның түрлі факторларының 

әсерімен болады[3]. Осыған орай М.К. Макарашвилидің ой өзекті болады: “адам 

әлемдегі үнемі байта жаңару үстінде болатын жан және осы жаңадан жаңаруы адамның 

өзінің ұмтылысы нәтижесінде, яғни өзін өз ойларына орнату, өз ұмтылыстарына 

бағындыру нәтижесінде болады”.  

П.Г. Шедровицкийдің пікірі бойынша тұрмыстың күрделілігі адамның өзін-өзі 

дамытуын, ішкі жан дүниесінен тазаруды талап етеді. Бірақ өзін-өзі дамыту механизмін 

іске асару үшін себе болатын ұмтылыс қажет. Ол – белсенділік, өзіндік –себепті 

кауыстыру мен ауысу. Осы тұжырымдардың негізінде біз болашақ маманның кәсіби 

қалыптасуы барысында педагогикалық процестің маңызын ерекше белгілейміз. 

Өйткені, педагогикалық әсер етудің мән імен бағыты өздерінің “Жақсы Меніне” 

жетудегі студенттердің рухани-шығармашылық іс-әрекеті үшін жағдайлар жасайды, 

өзін-өзіжүзеге асару негізінде басқалармен әрекеттестігі жетіледі.  

Психологтардың өз ерттеулері бойынша (А.А.Абульханова-Славская, Б.Г. 

Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн жән ет.б.) адам даму барысында өзін-өзі 

дамыту екі детерменизмдік мағынасына ие: ішкі және сыртқы, негізгі акцент ішкі 

детерминанталарға жасалады – ішкі мүмкіндіктерді анықтау мен потенциалдық 

жағдайларды ашу. К.А. Абульханова – Славскаяның пікірінше адамның дамуы – бұл 

белсенді өзін-өзі басқаратын үдеріс, ол “ішкі жылжуға” тәуелді (спонтанды еріксіз кез 

келген жүйенің өзгеруінің, оған сыртқы жағдайлар мен өзгерістегі орта ықпал етеді). 

Осыдан, “даму”  категориясы мен “өзін-өзідамыту” бір-бірімен байланысты, өйткені 

өзін-өзі дамыту өзін-өзі жылжытудың негізінде пайда болады [4,5,6].  

Білім берудегі тұлғаға-бағдарлаушылық көзқарас маман тұлғасының 

шығармашылық даму мен тәрбиесін қамтамасыз ететін ең тиімді формаларының, 

әдістерінің және тәсілдерінің іздестіру аспекті сінде орындалатын оның субъектілерінің 

тұлғалық қызметтерін дамыту мен толық көрініс беру  үшін жағдайлар жасаудан 

тұрады. Білім алушылардың тұлғаға-бағдарлаушылық дамудың міндеті бірқатар 

еңбектерде негізделеді (В.В. Сериковтің, А.В. Петровскийдің, А.К. Маркованың және 

т.б.). Педагогты дайындау олармен алдағы педагогикалық жұмыстың субъектіс-әрекеті 

барысында қалыптасатын тұлғалық-бағдарлаушылық мән-мағыналардың және 

субъектіс-әрекетімен айқындалатын күрделі үрдісі ретінде қарастырылады [7,8]. 
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Е.А.Климовтың пікірінше, кәсіби қалыптасудың алты стадиясы бар: 

 ойынға дейінгі стадия,  

 ойын стадиясы,  

 оқу іс-әрекетін меңгеру стадиясы,  

 оптация стадиясы,  

 кәсіби дайындық стадиясы,  

 маманның дамуы стадиясы[9]. 

Педагогикада кәсіби дайындыққа қойылатын талаптар жүйесі анықталған: 

- өз мамандығының тұлғалық және әлеуметтік мәнділігін сезіну; 

- мәдениеттің берілуін қамтамасыз ететін білім беру жайында тұтас түсінікті 

меңгеруі; 

- ғылыми-гуманистік көзқарасты меңгеруі; 

- табиғат пен қоғам дамуының негізгі даму заңдылықтарын білуі; 

- адамның рухани сипаты, тұлғасы және даралығы жайындағы білім мен 

түсініктер жүйесін меңгеруі; 

- Қазақстан Республикасының конституциясын, этикалық және құқықтық 

нормаларды білуі; 

- білім беру процесінің заңдылықтары мен принциптері жайындағы білім мен 

түсініктер жүйесін меңгеруі; 

- ғылыми танымның формалары мен әдістерін білуі, таным тәсілдерін меңгеруі; 

- пәндік білімін кәсіби тілмен жеткізе білуі; 

- экологиялық білімнің концептуалды негіздері мен принциптерін білуі; 

- ақпаратты іздеу, өңдеу, қолданудың соңғы әдістерін меңгеруі; 

- қарым-қатынас орнату іскерлігі; 

- ойлау мәдениетін, сөйлеу мәдениетін, қарым-қатынас мәдениетін меңгеруі; 

- жұмысқа психологиялық және әдістемелік дайындығы[10]. 

Әлеуметттанушылар, педагогтар және психологтардың анықтамасы бойынша 

білім алушылар – бұл ерекше  әлеуметтік топ, белгілі бір  әлеуметтік  мәнді  

ұмтылыстармен және міндеттермен  сипатталады. Бозбалалық жас – бұл  тұлғаның 

неғұрлым қарқынды жетілу кезеңі.  Білім алушылардың   психологиялық, идеялық және 

азаматтық  кемелдену  қалыптасады, ол бозбаланы жоғары оқу орындарының 

қабырғасында   қоғамдық өмірдің әртүрлі саласында жоғары кәсіби  және әлеуметтік 

орынға ие болуға  дайындаудан өткен әлеуметтік белсенді тұлғаға айналдырады.  

Білім алушыларға жалпы әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктер де тән, 

мысалы, сезімшілдік, мұрақта, романтикаға және шындыққа  ұмытылыс.  

Білім алушылар адамның  зияткерлік мүмкіндіктерін дамыту үшін неғұрлым 

жемісті  болып табылады,  осыған байланысты  оқуға, өнерге, спортқа және қоғамдық 

өмірге  және жеке өмірін ұйымдастыруға қатысты оның қызығушылық  шеңбері кеңиді. 

Бірақ бұл жастың да өзіндік  қиындықтары, қайшылықтары бар. Белгілі кеңестік 

психолог Ю.Я.Самарин білім алушылардың дамуында келесі қайшылықтарды атайды:  

- Әлеуметтік-психологиялық. Бұл қайшылық білім алушылардың жас 

қажеттіліктерін  қанағаттандыру үшін зияткерлік және дене күшінің  өркендеуі мен 

уақыттың қатал лимиті және экономикалық мүмкіндіктері арасындағы қайшылық.  

- Білім саласындағы  өзбеттілікке ұмтылу мен белгілі бір профильдегі маманды 

дайындаудың қатал  формалары мен әдістері арасындағы қайшылық. Бұл қайшылық 

дидактикалық профильде, ол білім алушылар мен оқытушылардың оқу процессінің 

нәтижелеріне  деген қанағаттанбаушылығын тудыруы мүмкін.  

- Әртүрлі арналар арқылы түсетін  ақпараттардың мол саны, олар білім 

алушылардың білімін кеңейтеді, бірақ сонымен бірге,  бұл ақпараттардың молдығы 

уақыттың және оны ойлаумен қайта өңдеу  мүмкіншілігінің  жеткіліксіздігінде  білім 
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мен ойлауда  үстірт қарауға әкеліп соғады және оқытушылардан  білім алушыларлың  

дағдылары мен қызығушылықтарын  тереңдетуде  арнайы жұмыстарды   талап етеді.  

Білім алушылардың  моральдық қасиеттерін қалыптастыруда білім алушылардың 

топтарында қалыптасатын адамгершілік қатынастар  ерекше орын алады, оларды 6 

топқа бөлуге  болады:  

- тікелей ұжым ішіндегі қызметті сипаттайтын адамгершілік қатынастар (оқу 

сабақтары,  өндірістік жиналыстар және т.б.); 

- ұжымнан тыс  жүретін қызметті сипаттайтын адамгершілік қатынастары (білім 

алушылардың құрылыс отрядтары, «Жасыл Ел» );  

- ұжымның ішінде де, тысқары да жүретін адамгершілік қатынастар (мысалы, 

мәдение жорықтар);  

- ұжым  мүшелері арасында , ұжым басшылығы арасында – староста, кәсіподақ 

мүшесі мен  аталған ұжым мүшелері арасында туындайтын  адамгершілік қатынастар;  

- білім алушылар ұжымының екі, үш немесе одан көп  мүшелері мен басқа 

микротоптар  арасындағы топты адамгершілік қатынастар;  

- қарапайым және күрделі адамгершілік қатынасатар білім алушылық топтағы 

байланыстың мазмұны мен санына байланысты). 

Әдетте осы кезеңде білім алушылардың кәсіби қызығушылықтары тұрақты түрде 

қалыптаса бастайды. Осы уақытта адам не белсенді түрде шынайы еңбектік іс-

әрекетін бастайды не болашақ мамандығына кәсіби дайындық процесіне енеді. Бізді 

қызықтыратын 2-ші жағдайында бұл кәсіби-техникалық, арнайы орта немесе жоғары 

оқу орнында оқу түрінде іске асады. Мұндағы білім беру жүйесі кәсіби 

дайындықтың институционалды формасы ретінде ғана емес тұлғаның әлеуметтенуінің 

институты ретінде көрініс береді. Осыған байланысты тұлғаның әлеуметтік және кәсіби 

қалыптасуы мен дамуының өзара байланысын колледжде көрнекі түрде көре аламыз. 

Болашақ мамандарды кәсіби дайындаудың методологиялық алғышарттары 

ретінде кәсіби білім берудегі жүйелі-іс-әрекеттік тұжырым қарастырылады. «Жүйелі-іс-

әрекеттік тұжырым» екі мағынаны біріктіреді: «жүйелі көзқарас» пен «іс-әрекеттік 

көзқарас».  

Е.Б. Тесля болашақ мұғалімдердің кәсіби қызығушылығының қалыптасу 

жағдайларын қарастырып, іс-әрекет мағынасының ұғымына көңіл аударады: “Өзіс-

әрекеті үшін зерттелініп отырған процестердің маңыздылығын ұғыну, оның мәнін 

түсіну педагогикалық іс-әрекет пен оқуға деген қызығушылықтың қалыптасуының 

маңызды алғышартының бірі болады”. Жүйелі көзқарас негізінде біржақты 

аналитикалық, зерттеудің себептік әдістерінен бас тартады да, объектінің кіріктірілген 

қасиеттері тұтастығына сүйенеді, олардың пайда болуына, сондықтан да объектінің 

өзіндегі байланыстар мен өзара әрекеттестігін және қоршаған ортамен анықтауға назар 

аударылады.  

Егер колледж өз түлектерін кәсіби іс-әрекеттің кіріктірілген (пәнаралық) негіздері 

аумағындағы  білім мен біліктермен қамтамасыз етсе, оларды маман етіп дайындаса, әр 

пәннің «аппаратын» (методологиясын, негізгі ұғымдары мен ережелерін) таным және 

кәсіби іс-әрекет міндеттерін шешудің тәсілі пайда аланатын етіп шығарса бұл мүмкін 

болар еді. Нәтижесінде өз болашақ мамандығын меңгеруі бойынша колледжде 

оқыту барысындабілім алушыныңдербес өзіндік белсенділігінің рөлі артып, соның 

арқасында оқу іс-әрекеті қарапайым кәсіби іс-әрекет ретінде көрініс бере бастайды 

немесе іс-әрекеттің кәсіби-оқулық бітістерін қосып алады. 

Кәсіби педагогикада іс-әрекеттік көзқарас – практикалық өмірдің түрлі 

аймақтарындағы іс-әрекеттің қанағаттануының және тиімділігі үшін қажетті, білімдер 

мен біліктердің бірінші меңгеруін қамтамасыз ететін, ұстанымдар, формалар мен 

әдістердің жүйесі. Іс-әрекеттік көзқарастың мәні Б.Г. Ананьевтің, Л.С.Выготскийдің, 
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А.Н. Леонтьевтің, С.Л.Рубинштейннің, Н.Ф.Талызинаның және т.б. еңбектерінде 

ашылады[11].  

Егеменді еліміздің дамуының негізі болатын болашақ мамандарды білімді, 

бәсекелестік қабілеті бар, дербес, шығармашыл, өзін-өзі жүзеге асыра алатын жеке 

тұлға ретінде қалыптастыру. Ол үшін колледж білім алушылардың білімге құндылық 

бағдарын қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Себебі, білімсіз ғылым дамымайды. Ал 

ғылымсыз ел экономикасы, әлеуметтік жағдайы өркендемейді. Сондықтан бүгінгі 

еліміздегі білім беру жүйесінің басты міндеттері- ұлттық және жалпыадамзатты 

құндылықтар, білім мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға бағытталған біліммен қамтамасыз ету болып табылады[12]. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОЙЫН ӘРЕКЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ САБАҚҚА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 
 

«Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ» десек, білімнің негізі бастауышта 

қаланатыны белгілі. Бастауыш білім тұжырымдамасында бастауыш мектептің маңызы 

мен қызметі оның үздіксіз білім беру жүйесіндегі басқа буындармен  сабақтас 

болуымен ғана емес, ең алдымен оқушы тұлғасының рухани өзегі қалыптасуы мен 

дамуы қуатты жүретін ерекше құнды, қайталанбайтын буын екендігімен анықталады 

[1]. 
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Бастауыш мектептің өзінде баланың танымдық және психикалық мүмкіндіктері 

жетіліп, адамның күнделікті өмірінде білім алудың қаншалықты маңызды екеніне көзі 

жете бастайды. Сонымен қатар осы жас кезеңінде оқушы өзіндік сананың жаңа 

сатысына көтеріледі. Психологтар бастауыш мектеб жасындағы оқушының жеке 

тұлғасының қалыптасуындағы оқу іс-әрекетінің мәніне ерекше көңіл бөліп, “оқушының 

ішкі позициясын қабылдау“, (Л.И.Божович), “оның танымдық және адамгершілік 

күштерінің дамуының жаңа көздерін ашатын, мінез-құлық мотивтерініңөзгерісі 

“(В.В.Давыдов), баланың “мектепте оқу міндетін“ сезінуде қамтылған қоғамдық 

орнының өзгерісі (Н.Ф.Добрынин) сияқты аспектілерді бөліп көрсетеді. В.Давыдов оқу 

қызметінің, құрылымында оқу қажеттілігі, мотивтер, міндеттер, әрекеттер мен 

операциялар секілді бөліктерді атап көрсетеді. «Мектептің бірінші сыныбына келген 

балаларда оқу қызметінің біртұтас құрылымы болмайды. Қолайлы жағдайда ол мектеп 

қабырғасында бірнеше жыл ішінде, әсіресе, бастауыш сыныптарда қалыптасады» - 

дейді ғалым. Сондықтан, балаларды бірінші сыныптан бастап, мектепте алған білімінің 

өмірлік қажеттілігін түсіндіре білуге үйрету қажет, олардың оқуға ынтасын арттыру, 

сабақ үстіндегі белсенділігін қалыптастыру орынды; әр оқушыны сыныптың жалпы 

шараларына қатысуға, сыныпта және үйде тапсырмаларды үнемі орындауға бағыттап 

отыру керек. 

Бастауыш сынып оқушыларының сабаққа қызығушылығын арттыруда ойын 

әрекетінің орны ерекше. Ежелден бері оқытудың педагогикалық құралы болып келе 

жатырған ойын әрекеті қазіргі таңда өзіндік дамудың шарықтау кезеңінде. Ойынға 

деген қызығушылықтың артуына себеп: бір жағынан, педагогика теориясы мен 

тәжірибесінің дамуы, проблемалық оқытудың кең таралуы, екінші жағынан жан-жақты 

дамыған белсенді тұлғаны қалыптастыруға деген әлеуметтік-экономикалық 

қажеттіліктердің артуы.  

Бастауыш сынып оқушысы үшін ойын әлі де болса негізгі орында. Бала өміріндегі 

ойының маңызы туралы көптеген ғалымдар зерттеулерінде жан-жақты қарастырылған. 

Филосфия, психология ғылымдарында да ойынның бала дамуына әсері жеткілікті 

зерттелген. Педагогика ғылымында мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әректін 

зерттеген ғалымдар Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, А.И. Сорокина, Н.Р. Эйгес т.б. 

және бастауыш сынып оқушыларының ойын әрекетін зерттеген Ф.К. Блехер, 

А.С.Ибрагимова, Н.М. Конышева, М.Т. Салихова сынды ғалымдар ойынды осы жас 

кезеңдеріндегі балаларды оқытудың негізгі әдісі ретінде қарастырады[2].  

«Баланың ойынын тыйғаның – ойлауын тыйғаның» деген қағида бекер 

айтылмаған. Ойын –бастауыш сынып оқушыларының негізгі іс - әрекеттерінің бір түрі. 

Ойынмен өткен сабақ қызықты өтіп тақырыпты жеңіл игеріп, оңай еске сақтайды, оқуға 

деген қызығушылығы, ынтасы арта түседі.  

 Сабақтағы дидактикалық ойындар арқылы оқушылар білімін шыңдап ой - өрісін 

кеңейтеді. Дидактикалық ойынның өз мақсаты, жоспары, тәрбиелік, білімділік мәні, 

жүргізілу ерекшелігі болады. Мұндай ойын арқылы оқушы тез ойлауға, тапқырлыққа 

үйренеді. Оқушының жас ерекшелігі ескеріле отырып арнайы ұйымдастырылған ойын 

баланың ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, мінез - құлқын, ерік - жігерін 

қалыптастырады және де сабаққа деген қызығушылығын арттырады. 

Тиімді қолданылған ойын түрлері мұғалімнің түсіндіріп отырған материалдарын 

оқушылардың зор ынтамен тыңдап, берік меңгеруіне көмектеседі. Өйткені төменгі 

сыныптағы оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға артып тұрады. Қызықты ойын 

түрлерінен кейін олар тез сергіп, тапсырманы ықыластана әрі сапалы орындайтын 

болады. 

Дидактикалық ойынға қойылатын әдістемелік талаптар бар: 

http://engime.org/7-jalpi-bilim-beru-orta-mektebi-kmm-isa-merzimdi-jospar-tekser.html
http://engime.org/seminardi-bafdarlamasi-tairibi-pedagog-psihologti-ata-analarme.html
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- Ойынның мақсаты нақты және керекті көрнекіліктер мен материалдар күн ілгері 

дайындалып, оңтайлы жерге қою; 

- Ойынға кірісер алдында оның жүргізілу тәртібін оқушыларға әбден түсіндіру; 

- Ойынға сыныптағы оқушылардың түгел қатысуын қамтамасыз ету; 

- Ойын үстінде шешім қабылдай білуіне, ойлана білуіне жетелеу; 

- Ойын түрлерін бағдарламаға сай іріктеп алу; 

- Ойынды баланың жас ерекшелігіне қарай түрлендіріп пайдалану; 

- Қарапайым ойыннан қиын ойынға көшу; 

- Міндетті түрде ойынның қорытындысын жариялау қажет. 

 Ойын түрлерінің материалдары сабақтың тақырыбы мен мазмұнына неғұрлым 

сәйкес алынса, оның танымдық, тәрбиелік маңызы да арта түседі. Оны тиімді 

пайдалану сабақтың әсерлігін, тартымдылығын күшейтеді, оқушылардың сабаққа 

ынтасы мен қызығушылығын арттырады. Тіл дамыту бойынша пайдаланылған ойындар 

баланың сөздік қорын молайтуға, әрбір сөзді еркін, өз мағынасында қолдануға тез, 

жылдам сөйлеуге жаттықтыруға бірден-бір таптырмайтын құрал екендігі даусыз.  

Ізденімдік ойындар – оқушыларды ізденімпаздыққа белгісізді табуға 

құштарлыққа үйрететін дидактикалық ойындардың бір түрі. Ана тілі мен қазақ тілі 

сабақтарында «Жалғастыр», «Ұйқасын тап» ойын түрлерін қолдану оқушылардың 

сабаққа деген ынтасын арттырады.Сонымен қатар орфографиялық лотоны қолдану 

арқылы ілгерінді, кейінді ықпал заңын, ерекше дыбыстардың айтылуын оқушылардың 

берік меңгеруіне ықпал жасайды, оларды шығармашылық ізденіспен жұмыс істеуге 

үйретеді. Орфографиялық лото үлгісі: күлг..н,тұрм..с,қолға..ы,саба..ы. «Кім тез» ойыны 

оқулық аттарын қатесіз тез жазып әкелу.1.дебәите 2.аткамайтем 3.үйеднатук 4.ейбнлеуе 

5.ңебкеек абулу 6. азаққ ітіл 7.росы ітіл 8. ендеышнытқыру. Бұл ойын оқушылардың 

буынға бөлу дағдысы мен сауатты жазуға үйретеді. 

Е.Сағындықов «Ойынның тіл дамытудағы рөлі ерекше. М.Горькийдің сөзімен 

айтар болсақ... бала сөзбен де ойнайды. Осы сөзбен ойнағанда, өз ана тілінің нәзік 

қасиеттерін үйренеді, тілдің музыкасын ұғынады. Сонымен нақтылай айтсақ, ұлттық 

ойындар, тіпті жалпы ойын атаулы, біздің пікірімізше, тіл меңгерудің негізгі 

құралдарының бірі болып табылады», - дей келе, ойын үстінде бала тілдің ішкі 

өрімдерін, халықтың ойлау жүйелерін, сөз қолдану әдістерін, сөйлеу дәстүрлерін, 

тілдік, психологиялық ерекшеліктерін жете түсініп, еркін білуге мүмкіншілік 

алатындығын баса көрсетеді[3]. 

Ойын-кез келген әрекет сияқты бей-берекет пайда болмайды-ересектер тарапынан 

қалыптастырылады. Балалар ойнай алу үшін олардың саналарында эпизод-әрекеттердің 

жиынтығы тұрақталу тиіс. Балалар қандай әрекеттерді орындау керек екенін білулері 

қажет және меңгерген білімдерінен тек осындай лайық сәттерді таңдай біліп, оларды 

қиялдан құрылған жаңа сәттер ойлап таба білулері тиіс.  

Оқушылардың таным қабілетін жетілдіріп, логикалық ой-өрісін кеңейтіп, сабаққа 

ынтасын арттыруда ұлттық ойын элементтерін ұтымды пайдаланудың маңызы 

зор.Ұлттық ойын - ойын арқылы іске асатын, оқыту әдістемесі болып табылып, екі 

түрде қарастырылады: ойын сабақ және дидактикалық ұлттық ойындар. Бірінші түрінде 

басты рөл мұғалімде, ол баланың сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін әр түрлі 

ойын амалдарын пайдаланады, жарыс элементтерін қосу, тағы басқа ойын элементтерін 

қосу арқылы әр түрлі сұрақтармен, нұсқаулармен, түсіндірмелермен байланысты.  

Ойын сабақ көмегімен мұғалім тек қана нақты білім бермейді, олардың ойын 

қалыптастырып, ойнауға үйретеді. Ал дидактикалық  ұлттық ойында, оқушыларға 

тапсырмалар жұмбақ түрінде, сұрақтар түрінде беріліп, сабақта қоршаған орта жайлы 

білімдері кеңейтіледі. Дидактикалық ұлттық ойын баланы жан - жақты етіп 
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тәрбиелеуде зор қызмет атқарады. Оның ішінде негізгі қызметі: ақыл-ой тәрбиесінде 

зор қызмет атқарады[4]. 

Дидактикалық ұлттық ойын мазмұнына қарай білімділік,  тәрбиелік, 

дамытушылық міндеттер атқарады. Сондықтан да өзіне тән әдістемелік жолдары бар: 

1. Дидактикалық ұлттық ойындарды өткізгенде мұғалім ойын мақсатын сақтай 

отырып, балаларды оқытады. Бұл үшін алдымен мұғалімнің өзі көңілді, қызықты 

ойынға ықыласпен араласып, қуаныш сезімінде болуы керек. 

2. Дидактикалық ұлттық ойынды ұйымдастыруда мұғалім алдымен ойынға 

баланы қызықтырарлықтай мүмкіндік жасап, сол негізде баланың ақыл-ой 

белсенділігін арттырады.  

3. Мұғалім белгіленген ережені орындауда қатаң талап қоюы керек. Бұл баланы 

талапты орындауға, ережені бұзбауға үйретеді. 

4. Барлық бала ойынға белсенді түрде қатынасқанда ғана ұжымның дидактикалық 

ұлттық ойынның алдына қойған мақсатына жете алады.  

Бастауыш сынып оқушыларының білуге деген ынтасымен мүмкіндіктерін толық 

пайдалану және оларды оқу-тәрбиелеу процесінде үздіксіз дамыту, сабақ барысында 

алған білімдерін практикада қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін сабақтарда 

ұлттық ойын элементтерін пайдалануды іске асырудың орны ерекше. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Инновационные преобразования в начале XXI столетия внесли коренные 

изменения в традиционную систему образования Казахстана, способствовали процессу 

развития образовательных систем и появлению многообразных образовательных 

маршрутов в стратегии развития содержания образования. Образовательная практика 

современной школы свидетельствует о том, что качество образования зависит, в 

первую очередь, от качества профессиональной подготовки педагога. Человек обретает 

человеческое начало от другого человека, личности, что утверждают в своих 

исследованиях Э. В. Балакирева, Е. В. Бондаревская, Н. М. Борытко, А. С. Роботова, Н. 

К. Сергеев, В. В. Сериков и др. 

Важнейшими признаками качества образования в современном понимании 

являются такие его важнейшие характеристики, как наукоемкость, ориентация на 

компетентность и мобильность, фундаментальность, конкурентоспособность, 

направленность на генерирование инноваций, на культурный прогресс страны в целом. 
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Необходимость в новом качестве педагогического образования побуждает к 

поиску его новых ресурсов, одним из источников которых является интеграция 

процесса подготовки педагогов в структуру инновационных социально-экономических 

процессов страны. И это позволяет изменить профессиональное мировоззрение 

педагогов нового поколения, повысить их способность адаптироваться к социально-

экономическим изменениям и успешно социализироваться в инновационном обществе 

Самоорганизуемое, инновационное, наукосообразное университетское культурно-

образовательное пространство представляет собой особого рода креативную среду в 

пространстве, обеспечивающую создание наукоемких творческих продуктов и 

выступающую как источник развития инициативы личности, повышения ее активности 

и социальной отдачи [1]. 

Характерной особенностью развивающихся систем является их способность к 

самоорганизации, которая проявляется в самосогласованном функционировании 

системы за счет внутренних связей с внешней средой.  

Самоорганизация - процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится или 

совершенствуется организация сложной динамической системы. Процессы 

самоорганизации могут иметь место только в системах, обладающих высоким уровнем 

сложности и большим количеством элементов, связи между которыми имеют не 

жёсткий, а вероятностный характер. Свойства самоорганизации обнаруживают объекты 

самой различной природы: живая клетка, организм, биологическая популяция, 

биогеоценоз, человеческий коллектив и т. д. Отличительная особенность процессов 

самоорганизации - их целенаправленный, но вместе с тем и естественный, спонтанный 

характер: эти процессы, протекающие при взаимодействии системы с окружающей 

средой, в той или иной мере автономны, относительно независимы от неё. 

Характерной особенностью развивающихся систем является их способность к 

самоорганизации, которая проявляется в самосогласованном функционировании 

системы за счет внутренних связей с внешней средой. 

Проектирование содержания педагогического образования на основе принципа 

самоорганизации позволяет рассматривать взаимодействие субъектов образования как 

открытую и саморазвивающуюся систему с взаимодополняющими позициями; 

определять диалектику альтернативных возможностей изменения системы; изучать 

различные грани педагогической деятельности; формировать целостный процесс 

личностного и профессионального развития педагога [2]. 

Основными идеями принципа самоорганизации являются: целостность, 

открытость, единство множеств, прерывность и непрерывность, нелинейность, 

интегративность, вариативность, эффективность, накопление информации и энергии. 

Рассмотрим основные характеристики принципа самоорганизации. 

Открытость направлена на обмен системы с окружающей средой, с обществом, 

информацией, отношениями, энергией, материалами. Целостность обеспечивает во 

всей объединенной области более высокий темп развития. 

Интегративность усиливает механизм взаимопроникновения и взаимодополнения, 

взаимодействия в развитии процессов самоорганизации и объединяет 

противоположности в единое целое, преодолевая неизбежные ограничения каждого 

подхода в отдельности [3].  

Вариативность предоставляет возможность выбора, замены жестких причинно-

следственных отношений, изменение типов отношений. Взаимодействие 

саморазвивающейся системы обеспечивается диалектикой альтернативных 

возможностей, что позволяет реализовать на практике индивидуальные стили общения 

и сотрудничества. Эффективность предполагает совпадение (резонирование) внешних 



73 
 

воздействий на систему с внутренними механизмами самоорганизации, что 

обеспечивает эффективность её развития.  

Самоорганизация - системообразующий элемент инновационной деятельности 

человека. И одним из условий обретения будущими педагогами опыта 

самоорганизации в повышении качества профессиональной подготовки на основе 

единства достижений фундаментальной науки и исследовательского подхода в 

культурно-образовательном пространстве университета является процесс создания 

научно-образовательно-технологических центров [4]. 

Культурно-образовательное пространство университета - открытая, сложная, 

нелинейная динамически самоорганизующаяся система, интегрированная на 

информационно-директивной основе и представляющая собой процесс взаимодействия 

университета с субъектами образования в подготовке педагогических кадров в 

условиях инновационной модели развития общества, ориентированная на ее 

преобразование в соответствии с научными, культурными, технологическими и 

образовательными программами и разработками вуза. 

Инновационная модель развития общества - процесс совместной деятельности 

вуза с социумом в подготовке компетентных педагогических кадров как носителей и 

организаторов инновационной активности в повышении качества образования в 

современной школе. И это связано с тем, что университет находится в постоянном 

взаимодействии с внешней средой - активно обменивается научной, аналитической и 

программной информацией с окружающей средой, поддерживает устойчивые связи и 

не ограничивает (более того, поощряет) творческую свободу участников, что является 

принципиально важным для создания и применения нового знания, решения задач 

инновационного развития [5]. 

Необходимо отметить, что традиционная система подготовки будущего педагога 

свидетельствует о том, что в период вхождения будущего педагога в образовательную 

практику он удаляется от теории. В результате такой логики обучения начинающий 

педагог приходит на практику с обыденными представлениями об образовательном 

процессе, с чем он когда-то и пришел в вуз. 

Создание инновационных научно-образовательных центров в культурно-

образовательном пространстве университета для подготовки педагогов призвано 

решить эту проблему. Научно-образовательно-технологические центры в культурно-

образовательном пространстве университета обеспечат развитие инновационного 

потенциала производительных сил за счет создания и внедрения наукоемких 

технологий в единстве с подготовкой высококвалифицированных специалистов [6]. 

Качество профессиональной подготовки будущего педагога в условиях 

университетского научно-образовательно-технологического центра будет 

способствовать удовлетворению, с одной стороны, потребности рынка труда в 

специалистах с «опережающим» инновационным типом мышления, с другой - 

потребности личности педагога в обеспечении его конкурентоспособности на рынке 

труда. Технология профессиональной подготовки будущего педагога в научно-

образовательно-технологических центрах университета выступит системообразующим 

элементом повышения качества подготовки педагогов. Технология формирования 

профессионально-личностной компетентности педагога осуществляется через 

включение студентов в деятельность научно-образовательно-технологических центров, 

которая способствует формированию профессионально-личностной компетентности. 

Самоорганизация является ядром профессионально-личностной компетентности 

будущего педагога, которая характеризируется активностью, добровольностью, 

самостоятельностью, творчеством. 
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Овладение педагогической деятельностью инновационного типа возможно в том 

случае, если участие студентов в научнообразовательных инновационных проектах 

становится основным методом университетского образования. 

Включение студентов в работу научно-образовательно-технологических центров 

является эффективным механизмом подготовки педагогических кадров в 

культурнообразовательном пространстве университета. Их обучение осуществляется на 

основе интеграции учебных, научно-исследовательских и проектно-практических 

аспектов этой деятельности. Методическая система подготовки педагогических кадров 

в научно-образовательно-технологических центрах культурно-образовательного 

пространства университета представляет собой совокупность учебных, 

исследовательских и практических методов, моделирующих целостную систему 

функций педагога как носителя инновационной педагогической деятельности. 

В рамках педагогической практики студенты апробируют подготовленные в 

процессе обучения исследовательские проекты и представляют отчет о выполненной 

работе, содержащий описание и анализ результатов. 

Проведение творческих и научных конференций, семинаров на базе научно-

образовательно-технологических центров позволит активизировать мотивацию 

педагогической деятельности и саморефлексию будущих педагогов в 

профессиональной подготовке.  

Таким образом, принцип самоорганизации в формировании 

профессиональноличностной компетентности будущего педагога является 

качественным показателем результативности профессиональной подготовки 

педагогических кадров в условиях инновационной активности социума [7]. 

Необходимо отметить, что активное участие студентов в работе научно-

образовательнотехнологических центров будет способствовать формированию умения 

интегрировать и использовать личностный опыт в профессиональной подготовке, а 

также осуществлять самоорганизацию своей сферы жизнедеятельности. 

Инновационная деятельность является импульсом к самоорганизации студентов в вузе 

и к повышению качества их профессиональной подготовки, которая обеспечивает: 

- влияние фундаментальных научных исследований на повышение эффективности 

сфер экономики, производства, культуры и образования; 

- научное сопровождение инновационных проектов в производстве, культуре и 

образовании; 

- подготовку кадров для всех ступеней непрерывного образования; 

- коммерциализацию научных разработок вуза; 

- оказание услуг инновационному бизнесу с целью восполнения недостающих 

компетенций и формирования дополнительных конкурентных преимуществ; 

-содействие развитию наукоемкого малого предпринимательства, 

способствующее повышению квалификации и переподготовки работников 

инфраструктурных учреждений в рамках государственных программ. 
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ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ САБАҒЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ЗЕРТТЕУШІЛІК ІС-ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ 
 

Бүгінгі таңда білім беруді дамытудың негізгі бағыты оқушы дамуына қажетті 

кеңістікті жасауға және оқушының жеке дамуы үдерісіне кешенді жетекшілік етуге 

жағдай туғызумен байланысты болып отыр. Оқушының өмір сүріп отырған әлеуметтік 

ортада өзін-өзі тануына, дамуына, сол ортада мәдени түрде коммуникациялық 

біліктерін қалыптастыруға бағытталған жүйелі жұмыстың алғашқы көшін бастауыш 

сыныпта бастау керектігі белгілі. Оқушыны жан-жақты тәрбиелі, мәдениетті, ертеңгі 

қоғам талабына сай азамат етіп тәрбиелеу – мемлекет, білім беру мекемелері және 

отбасы үшін жауапты міндет. Бастауыш сыныптаоқушының психикалық жағдайы, 

тұлғалық қасиеттері дамып, іс-әрекеттің түрлі әрі кең спектрін белсенді түрде игере 

бастайды. 

Дәл осы шақта оқушының өзіндік санасы мен өзіне баға беру қабілеті 

қалыптасады, алғашқы әлеуметтену кезеңінің табалдырығынан аттап, оқушы мәдениет 

әлеміне енеді, жалпы адами құндылықтарға бой ұрады, адамдар әлемімен, заттармен, 

табиғатпен және өзінің ішкі әлемімен қарапайым қарым- қатынас орнатады. Белгілі бір 

іс-әрекетке араласа отырып, оқушының жас ерекшелігіне сәйкес білімді, біліктер мен 

дағдыларды игеріп, өзіне тән мінезінің ерекшелігін дамытады, психикасы мен мінез 

құлқының жеке белгілерін байқатады. 

Оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін нақтылау барысында біз «іс-әрекет» және 

«зерттеушілік» деген ұғымдармен таныс болдық. 

Іс-әрекет – субъектінің өзіне қажеттілікті мұқтаж ететін, субъектінің өзара 

әлеммен белсенді байланыс үрдісі. Іс-әрекет ретінде адамның кез келген мәнді белсенді 

іс-әрекетін атауға болады [2, 356б.]. 

Іс-әрекет ұғымын өзінің немесе оның мәнді шарттарын қоршаған ортаға танымға 

бағытталған адам белсенділігінің ерекше түрі ретінде анықтауға болады.  

Зерттеушілік, қоршаған орта танымының стихиялық формасынан өзге іс-әрекетте 

ғылыми әдісте негізделген. Оның мәнділігі зерттеушілік мақсатын белгілеу және 

ұғынуды, зерттеушілік тәсілдерін (әдістеме, әдістер, көзқарастар), нәтижені жүзеге 

асыруға бағытталуын болжайды.  

Зерттеушілік іс-әрекетінің мақсаты – әрдайым біздің әлем жайында жаңа білім 

алу, осында оның ағартушы-танымдық оқу іс-әрекетінен өзге принципиальді: 

зерттеушілік әрқашан түсіну мен талдауды қажет ететін бейнебір мәселе, қарама-

қайшылық, болғандықтан ол ізденіс мотивациясы, танымдық қажеттіліктен басталады. 

Жаңа білім жекеше де жалпы да сипатқа ие бола алады. Бұл заңдылық немесе бөлшек 

жайында оның орны немесе басқа заңдылығы жайында білімі [3, 473б.]. 
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И.А.Зимней және Е.А.Шашенкованың анықтамасы бойынша зерттеушілік іс-

әрекеті – бұл «мақсатқа жету мен шындықты айқындаған, жеке міндеттер мен 

объективті заңдарға және алынған мақсатқа сай, жаңа білім өнімі интеллектуалды, 

танымдық қажеттіліктерге бағытталған, тұлға белсенділігі мен санасымен жүйеленетін 

спецификалық адамгершілік іс-әрекет. Мәселені қою арқылы нақты әдістерді және 

тәсілдер әрекетін айқындау, зерттеушілік объектілерін азайту, эксперимент жүргізу, 

тәжірибеде алынған фактілерді түсіндіру және бейнелеу, болжам(теориялар) құру, 

алынған білімді тексеру және болжау – осы іс-әркеттің мәні мен спецификасын 

айқындайды».  

Қазіргі таңда оқушыларға көптеген қызықты энциклопедиялар мен 

анықтамалықтар басылып шығуда. Осы кітаптар оқушылар мен теориялық зерттеулер 

жүргізуге ыңғайлы. Мысалы, әр түрлі анықтамалар мен энциклопедиялардан иттер 

тұқымдарының тобы туралы, өткен ғасырлардың желкенді кемелердің құрылғылары 

жайлы немесе музыкалық аспаптардың тарихы, т.б. ақпараттарды талдап қорытқаннан 

кейін, оны құрбыларына талқылауға ұсынуға болады. Әдетте теориялық тақырыптарды 

өңдеуді мектеп жасына дейінгі дарынды оқушылар категориясы ғана жақсы көреді. 

Бірақ барлық оқушылар эмпирикалық зерттеу іс-әрекетін үлкен ынтамен өткізеді және 

де көбі қызықты қиялдар арқылы ерекше ойларды іске асырады. 

Тақырыпты таңдау ережесі 

Тақырып таңдау баланы қызықтпырып, елітіп  әкетуі тиіс. 

Зерттеушілік жұмысы, басқа шығармашылық сияқты ерікті негізде жүргізілсе 

ғана нәтиже береді. Зерттеушілік объектісі қызықты болған кезде ғана туындайды. Егер 

тақырыпты балаға өз қалауынан тыс берсе, ол қызықты болып тұрса да ешқандай 

нәтиже бермейді. Тақырыпты таңдаудан бұрын оқушының қай салаға бейім екенін 

біліп алу керек. Ести білу, түсіну, сезіну - күрделі, бірақ шешуге болатын 

педагогикалық  тапсырма. 

Тақырып орындалатын болу керек, зертптеуге Оқушыларға нақты пайда әкелу 

керек. Баланы осы ойға әкелу арқылы өзін зерттеушілікші сияқты жұмысқа барынша 

енгізу, өзін-өзі ортаға көрсете білу, жаңа пайдалы білім, іскерліктер және дағдылар алу 

- күрделі, бірақ шешімсіз бұл жұмыс өз мәнін жоғалтады. Бір қарағанда бұл бірінші 

ережеге қарсы келеді деп тұжырымдауға болады. Негізінде қазір әр бала үшін ол - 

нәтиже. Педагогикалық өнердің өзі - дұрыс таңдау топатып, бала ол таңдау өзінікі деп 

білу. 

Тақырып түпнұсқалы болуы қажет, онда ерекше, күтпеген элементтер байқалуы 

тиіс. Зерттеушілік іс-әрекеті тану, таң қалудан басталады, адамдар күтпеген нәрселерге 

таңғалады. Осы жағдайдағы түпнұсқалықты - ерекше қабілет ретінде түсіну қажет, 

бірақ сонымен қатар дәстүрлі заттар мен құбылыстарға басқаша қарау қарау қабілеті. 

Бұл ереже шығармашылық адам мінез-құлқының дамуына және проблемаларды көру 

шеберлігіне бағытталған. Өнерпаз адам шығармашылық қабілеті дамымаған адамнан 

жақсы танымал заттар мен құбылыстарға деген ерекше көзқарас қабілеті арқылы 

ерекшеленеді. 

Жұмыс салыстырмалы тұргыдан жылдам орындалуы үшін, тақырып соған сай 

болуы қажет. Өзінің назарын объектіге ұзақ шоғырландыру қабілеті, яғни ұзақ уақыт 

бойы мақсатқа сай бір бағытта жұмыс істеу, мектеп жасына дейінгі Бастауыш сынып 

оқушыларының өзінде төмендеу болады. Сондықтан, көбінесе басталған істің аяғына 

дейін орындалмай қалғанын байқаймыз (сурет, құрау және т.б.). Зерттеу іс-әрекетін бір 

мезетте жүргізу өте қиын. Бала табиғатындағы осы ерекшелікті ескере отырып, бірінші 

зерттеушілік тәжірибесін өткізгенде ұзақ уақытты талап еткізбеу қажет. Сонымен қатар 

тақырыпты таңдауда мыналарды ескеру қажет: 
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Шешім қабылдаудың мүмкіндік деңгейі. Әрине, проблема оқушылардың топ 

ерекшелігіне тиісті талапқа сай болуы қажет. Бұл позиция тек қана проблема 

таңдаудағана емес, жеткізу деңгейіне де байланысты. Материалды таңдау мен 

қалыптастырудағы шешімге де байланысты. Сол бір проблема әр топтағы оқушыларда, 

әр оқыту кезеңдерінде әр қалай шешілуі мүмкін. 

Ұсыныстар мен мүмкіншіліктер. Проблеманы таңдай отырып, оны шешуге 

қажетті материалдар мен құралдар болуын ескеру қажет. "Зерттеушілік базасына" 

қажетті әдебиеттердің болмауы әдетте дұрыс емес шешімдерге әкеліп соғады. Дұрыс 

емес шешімдер "бос әурешілік" тудырады. Ал бұл іс-әрекетті дұрыс ұйымдастыруға 

көмектеспейді, керісінше шығармашылық ойлаудың дамуына қарама-қарсы әсер етеді, 

осы ойлар дәлелді зерттеушіліклер мен сенімді білімдерге негізделген болуы шарт.  

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекеттің қалыптасу деңгейін 

қайта диагностикалау зерттеушілік іс-әрекеті оқу-іс-әрекетіндеына қатысқан 

оқушыларда оның деңгейі бұл қызметпен айналыспаған оқушылармен салыстырғанда 

айтарлықтай артқанын көрсетеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекеттің қалыптасу деңгейі 

Зерттеушілік нәтижелерінің шынайылығын растау үшін статистикалық 

айырмашылықтарды есептеу жүргізілді. Зерттеушілік іс-әрекетімен айналысатын 

Бастауыш сынып оқушыларда және бұл үрдіске қатыспаған оқушыларда зерттеушілік 

іс-әрекеттің қалыптасу деңгейінің динамикасын есептеу екі көрсеткіш бойынша 

шынайы айырмашылықтарды белгілеу мүмкіндігін берді. 

Ептілікті қалыптастыру үрдісі әлемді бүтіндей қабылдау, туа біткен әуестік және  

тез әсергіштік сияқты осы топтың психологиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне 

негізделетін кездегі ересек мектеп жасынан бастау керек. 

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастырудың 

ұсынылған үлгісіне зерттеушілік ептілікті оқыту әдістері мен формалары, 

оқушыларының практикада қалыптасқан ептілікте қолданылатын өзіндік зерттеудің 

кезеңдік жұмыстары және соңғы кезең – оқушының өзіндік зерттеушілік жұмыстарын 

бұқара алдында таныстыру кіреді. 

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру – бұл 

дайындықты, әдістемелік және ресурстық қамтамасыз етуді және оқушыларының 

зерттеуді жүргізуді, олардың нәтижелерін жүзеге асыруды басқару үрдісі. 

Бастауыш сынып оқушыларда зерттеушілік ептілігін дамыту деңгейі оқушының 

белгілі бір қиындықтағы әрекеттерді орындау мүмкіншілігімен айқындалады. 

Зерттеушілік жұмысын оырндау барысында бастауыш сынып оқушылардан әр 

түрлі дереккөзден алынған ақпаратты жүйелеу және талдау ептілігі, фактілерді, 

құбылыстарды жалпылауды, зерделенетін фактілерді, құбылыстарды, оқиғаларды 

салыстырмалы бағалауды пайдалана отырып, қорытынды топауды талап етеді. 

Зерттеушілік іс-әрекеті оқушыларға болжамды айтудан бастап оны дәлелдеп 

немесе теріске шығаруға дейінгі, зерттеушілік тақырыбын таңдаудан бастап өз 

жұмысын конференцияда таныстырып қорғауға дейінгі ғалымның жолын өтуге 

мүмкіндік береді.  

Оқушы зерттеу іс-әрекетін субъективті жаңалығы зерттеушілік ептілікті дамыту 

және танымдық белсенділікті қалыптастыру үшін оның мәнін төмендетпейді. 

Бастауыш сынып оқушыларын оқудағы зерттеушілікі педагогтардың және ата-

аналардың көмегі мен қолдауы арқылы жүзеге асырылуы керек. 

Педагогтың міндеті – ғылыми жетекшінің міндеті Бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеушілікіне басшылық ету ғана емес, олардың ата-аналарымен 

тығыз байланыс орнатуы, олардың көмегі неге негізделуі мүмкін дегенді түсінуі болып 

табылады. Ата-аналарда қызығушылықтың болуы бастауыш сынып оқушыларының 
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зерттеушілік іс-әрекетін ең маңызды ынталандырушы факторлардың бірі болып 

табылады. 

Алынған мәліметтер дәлелденді: Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

іс-әрекетін ұйымдастырудың ғылыми-әдістемелік негізін құру, ата-аналарының 

оқушылармен бірге зерттеушілік іс-әрекетінің оқу-іс-әрекетіндеына қосылуы бастауыш 

сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру сапасына әсер етеді.   
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ЭЛЕКТРОНДЫ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ӨҢДЕУДІҢ 

ҚОЛДАНЫСТА БАР ЖҮЙЕЛЕРІН ТАЛДАУ 
 

Cоңғы жылдары білім беру мекемелерінде жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдану туралы сұрақтар жиі көтеріліп жүр. Ойлары биік прогрессивті педагогтардың 

ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану арқылы білім берудің өсіп 

келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыруға ұмтылысы өмірге және оқытудың жаңа 

түрлерінің пайда болуына жетеледі.Ақпараттық технологиялардың дамыған кезеңінде 

білім алушыларға заманауи аудиовизуалды және мультимедиялық оқыту құралдары 

барынша тиімді әсер ететіндігі айқын. Осындай құралдардың бірі электрондық білім 

беру ресурстары болып табылады. 

Заманауи білім беру жүйелерін әлдеқашан электронды білім беру ресурсынсыз 

көзге елестету мүмкін емес. Электронды білім беру ресурстары білім беру 

шекараларын едәуір кеңейтіп, оны модульді етіп, жеке оқыту траекториясын құруға 

мүмкіндік береді. Бірақ, қазіргі кезде бірқатар себептер нәтижесінде білім беру 

ресурстарына арналған әмбебап қабықша енгізілмей отыр, сондықтан қойылған есепке 

сәйкес әрбір оқытушы  оқыту жоспары мен білім беру бағдарламасының электронды 

білім беру ресурстары платформасын өздері таңдайды. 

Электрондық білім беру ресурстары (ЭБР) - бұл электронды нысанда ұсынылған 

және оқу үдерісінде ұзақ уақыт сақтауға және бірнеше рет пайдалануға арналған 

ақпаратты қамтитын дербес аяқталған өнім.Электрондық оқытудың тиімділігі онда 

қолданылатын технологияларға байланысты болады.Электрондық оқыту 

технологиясының мүмкіндіктері мен сипаттамалары ЭО жүйесі шеңберінде білім 

алушы мен оқытушының өзара әсерлесуінің барынша мүмкін болатын тиімділігін 

қамтамасыз етуі тиіс. 

Электронды білім беру ресурстарын оқу үрдісінде қолдану және оқытуды басқару 

жүйелері мен білім берудің контентін басқаруды үйлестіру келесілерді тиімді шешуге 

мүмкіндік береді: 

-оқушылардың жеке когнитивті жұмыстарын ұйымдастыру; 

-әрбір оқушының оқу жұмыстарын оқытушының жеке білім беруді 

ұйымдастыруын қолдау; 
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-ақпараттық коммуникациялық технологиялар құралдарын қолдана отырып оқыту 

топтарын ұйымдастыру.[4] 

Электронды білім беру ресурстарыyыңтиптік құрылымына келесі негізгі 

элементтер енеді: 

- оқытылатын пәндер бойынша оқыту бағдарламалары; 

- электронды дәрістер курсы; 

- электронды оқулықтар; 

- қашықтықтан қол жетімді зертханалық практикум; 

- білімді бақылау жүйесі. 

Электронды білім беру ресурстары құрылымы оқыту материалдарында бірге 

қолданылатын объектілер мазмұнын (мәтін фрагменті, графиктік иллюстрация, 

объектілер мазмұнын (мәтін фрагменті, графиктік иллюстрация, гипермедиа 

элементтері, бағдарлама) көрсететін блоктар түрінде құрылуы мүмкін. Бірге 

қолданылатын объекттер мазмұнын желілік репозиторияларға орналастыру оларды 

агрегация әдісімен жаңа электронды білім беру ресурстарын құру үшін көп қайтара 

қолданылуын қамтамасыз етеді.[4] 

Электронды білім беру ресурстарын құруда қолданылатын инструменталды 

бағдарламалар кешендері келесілерге бөлінеді: 

1) Жалпылай қолданылатын бағдарлама құралдары (Power Point, Adobe Acrobat 

т.б.). 

2) Арнайы тағайындалған бағдарлама құралдары (Авторлық жүйелер) көптеген 

авторлық инструменталды жүйелері бар-Authoring System (Инструменталды  қабықша)-

бұлар электронды білім беру ресурстарын құруға және жүргізуге арналған бағдарлама 

құралдарының кешені. 

Қазіргі таңда  көптеген авторлық инструменталды жүйелер белгілі -Authoring 

System (Инструменталды  қабықша) - бұлар электронды білім беру ресурстарын құруға 

және жүргізуге арналған бағдарлама құралдарының кешені. Мұндай алғашқы жүйелер 

XXғ.  екінші жартысында құрылған.  

Әдеттегідей, Ресейлік жүйелер жоғары оқу орындарында құрылады да, көпшілік 

қолдануға басылмайды. Сондықтан төмендегі электронды білім беру ресурстары 

жүйелерін талдауда уақытпен шыңдалған кейбір авторлық жүйелер ғана 

қарастырылды. 

 

1-кесте – Шетелдік  ЭОҚ өндіру жүйелері 
Критерийлер Dreamweaver 

Creative Cloud 

(оқыту web-

сайты) 

Everest 

(қашықтық-

тан  оқыту) 

Dazzler 

(мультимедиа- 

лық 

презентация) 

Hyper 

Studio 

(презентаци

ялар) 

Neo Book 

публикациялар 

және 

презентациялар 

Өндіріс фирмасы Macromedia 

(Аdobe) 

Intersystеm 

Concepts Inc 

Dazzlersof Software 

MacKiev 

Company 

NeoSoft Corp 

Гипертекст 

мультимедиа 

+ + + + + 

Тілсіз жасау 

қабілеті 

+ + (Apex) + + + 

ҚолдауSCORM + - +  + 

Mac OS X 

Windows 

версиясы 

+ - - + + 
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Кірістірілген 

құралдар 

акеттері 

+(FlashProfessio

nal, Fireworks ) 

 Java   

Қол жетімді қол жетімсіз қол 

жетімсіз 

тегін лицензия 

алу 

лицензия алу 

Оқыту + - + + + 

Сынақ мерзімі 30 күн - 30 күн 30 күн + 

 

2-кесте – Ресейлік ЭОҚ өндіру жүйелері 

 

 

Білім беруді дамыту тенденциясы оның сапасын көтеруге бағытталады және 

үнсіздік концепциясын жүргізуге байланысты педагогикалық қоғам алдында тек қана 

электронды білім беру ресурстарды жасау емес, сондай-ақ оның оқушыларға қол 

жетімділігін құру болып табылады. Желі арқылы тарату мен қолдануды қамтамасыз ету 

мүмкіндігі еліміздің географиялық жағдайына білім беру ресурстарына 

телекоммуникациялық қолжетімділіктің бағалы екендігі сөзсіз және сапалы білім беру 

ресурстарына қолжеткізу қажеттілігі педагогикалық қоғамға жаппай ашық онлайн 

курстар жасау идеясына жетіледі.  

Жаппай ашық онлайн курс -өздігінен білім алу, өзін оқытуға арналған электронды 

білім беру ресурстарының ең инновациялық және болашағы зор түрі, сондай-ақ 

қашықтан оқытуға да маңызы зор. 

«Жаппай ашық онлайн курс» терминін (Massive Open Online Course -MOOC) 

2008жылы екі зерттеуші Брайан Александр мен Дэйв Корьме ұсынды. Бұл курстың 

жалпы атытөрт жеке терминнен тұрады:  

- Massive (массалық жаппай): ереже бойынша бұл курсты жүргізу үшін өте көп 

қатысушылар қажет;-  

- Open (ашық); курс ақысыз және кез келген адам курстарда ашық бағдарламалық 

жабдықтар мен ақысыз сервистер қолданылады; 

Критерийлер eAutor 

(оқу 

құралы) 

Дельфин 

(оқыту 

курсы) 

HTML – мен 

байланысқан беттер 

STRATUM 

(курстар, 

құралдартрина

жерлар) 

CourseLabшабл

ондар 

Өндіруші фирма ГиперМе

тод 

МЭИ Білімберудегі 

виртуалды 

технологиялар 

ПГТУ Websoft Ltd 

Гипертекст, 

мультимедиа 

+ + + + + 

Тіл білмей жасау 

қабілеті  

+ + + + + 

SCORM қолдау + + + + + 

Mac OS X Windows 

версиясы 

+ + - + + 

Кірістірілгенқұралд

арпакеттері 

- - + - - 

Сценар. күлгілер + - + + + 

Қол жетімдік Лицензи

я алу 

Қол 

жетімсіз 

Лицензия алу лицензия алу лицензия алу 

Оқыту + - + + + 

Сынақ мерзімі - - - - - 
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- Online (қашықтықтан, арнайы типі), курс материалдары мен жұмыс нәтижелері 

интернет желісде қатысушыларға ашық қолжетімді;  

- Course (курс): жұмыс ережелері мен жалпы мақсаттарының барлық 

қатысушыларға артақ құрылымы бар.[5,6]. 

Кестеде осы күндері белгілі ЖАОК ұсынатын платформалардың жинақ кестесі 

келтірілді.  

 

3-кесте – Белгілі шетел және ресейлік курс платформалары 

Аты Веб-сайт Логотип Құрылған жылы 

Coursera [10] www.coursera.org 
 

2012 

Udacity [11] www.udacity.com 
 

2012 

edX [12] www.edx.org 
 

2012 

Udemy[13] www.udemy.com 

 

2010 

Khan Academy 

[14] 

www.khanacademy.org 

 

2008 

P2Pu [15] www.p2pu.org 
 

2009 

Интуит [17] www.intuit.ru 

 

2003 

Универсариум[18] www.universarium.org 

 

2013 

КазНУMOOCS http://open.kaznu.kz 

 

2015 

 

Қазақстандағы университеттер арасында OpenEdxашық платформасында ЖАОК 

енгізуден Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетікөшбасшы болып 

табылады.Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің қашықтықтан білім беру орталығы2014-

2015 оқу жылынан бастап оқытушы– профессорлар құрамымен бірлесе отырып ЖАОК 

құру жұмысын сәтті бастады және қазіргі уақытта http://open.kaznu.kz адресі бойынша 

Open edX жүйесінің негізінде жеке ЖАОК платформасы ойдағыдай жұмыс істеп тұр. 

Алғаш рет Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де 2015 жылы Қазақстандағы ЖАОК 

платформасының  жобасын құру басталды және ол e-learning саласында көсбасшы 

болып саналатын Оңтүстік Кореямен бірлесіп жұмыс істей отырып, үлкен нәтижелерге 

қол жеткізді. Қазіргі таңда аталған жоба аясында edx.kaznu.kz сайтында бірнеше 

курстар дайындалған, атап айтсақ Ықтималдықтар теориясы (Теория вероятностей), 

Жапон тілінде сөйлесейік (Давайте говорить по-японски), Қазақ журналистикасының 

тарихы (История казахской журналистики) курстары өңделген. Алайда, ЖАОК дамыту 

үшін Қазақстанның өзіне тән жеке ұлттық платформасын құрған абзал болар еді. Бірақ 

бұл саясатты тиімді дәрежеде орындап, жүзеге асыру үшін үлкен  қаражат қажет 

екендігі даусыз. Егер мысал ретінде айта кететен болсақ coursera платформасын 

дамытуға 30 млрд. астамАҚШ доллары жұмсалғандығы аян.  

Дегенмен, қазіргі таңда бірінші онлайн білім беру курстарының  отандық 

платформасын құру жобасына 12 жоғарғы оқу орындары қосылғаны белгілі. Айтулы 

http://open.kaznu.kz/
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жоба Қазақстанда 2011-2020 жылдарында білім беруді дамыту бағдарламасының 

аясында жүзеге асырылуда. 

Тараз мемелекеттік университетінің оқытушылары да ЖАОҚ құруға бет бұрды. 
Ол  үшін «Қашықтықтан оқыту» бөлімінің қызметкерлерінің ұйымдастырылуымен 
оқытушыларға «Жаппай ашық онлайн курстарды құру» атты курс жүргізілді. 

ЖАОК дамыту үшін Қазақстанда өз жеке ұлттық платформасын құру жөн болар 
еді. Алайда бұл саясатты тиімді дәрежеде орындау сәйкес қаражаттандыруды талап 
етеді. Мысал ретінде айта кетсек, Coursera платформасын дамытуға мемлекеттің 
қолдауымен 30 млрд. доллардан астам қаражат жұмсалған.  
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ЗАМАНБЕКОВА Ж.Б., ШАЙМАРДАНОВА Ұ.С., ТЕНКЕБАЕВА А.З. 

С. Аманжолова атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

МІНЕЗДЕГІ АУЫТҚУШЫЛЫҚТЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 
 

Психологияда балалар мен жасөспірімдердің оқу үлгеріміне қатысты 

дезадаптацияланған, девиантты мінез-құлықпен балалардың психикалық дамулары 

және т.б. тежелулеріне байланысты, «тәуекел тобы» түсінігі жиі кездеседі. Оқушы 

өмірлік маңызды сәтсіздіктермен ұшыраса отырып және оны жүзеге асыра 

алмағандықтан, өмірге индиферентті қатынас танытады. Қатысушының 

дезадаптациясының мәселесі мектеп кезінде аса күрделі болып табылады. Бейімделу 

бала дамудың жаңа әлеуметтік  жағдайына ену процесі ретінде қарастырылады. 

Сыртқы әлеуметтік орта мен бала белсенділігі сәйкестігінің нәтижесі бейімделуді 

көрсетеді. Типтік қиындықтардың туындауына бағытталған, М.В. Максимованың 

зерттеуінде балалардың оқуға бейімделу мінездемесіне байланысты төрт негізгі топ 

бөліп көрсетілген: Ж (жоғары бейімделу) – мотивацияның, өз беттіліктің дамуына 

жоғары деңгейдегі және өзін-өзі адекватты бағалайтын балалар. О (орташа бейімделу) – 

өзін-өзі адекватты бағалауда, қалыпты оқу үлгерімінің барысында өз бетінше дамудың 

жоғары деңгейіндегі балалар. Т (төмен бейімделу) – бейімделудің төмен деңгейіндегі 

балалар тобы: оқу іс-әрекетінің қалыптасуының барысында мектепке деген 

қызығушылықтың болмауы, өз беттіліктің жүйеленбеуі, «Мен-бейнесіне» 

қанағаттанбауына байланысты мазасыздықтың жоғары деңгейі, өзін-өзі адекватты 

бағаламау, ортамен қарым-қатынастағы. Д (Дезадаптация (бейімсіздік)) – мектепке 

бейімделе алмаудың айқын көріністерімен, өз бетінше дамудың өте төмен деңгейімен, 
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мотивацияның жоқтығымен, өзін төмен бағалауымен, қарым-қатынасында шешілмеген 

проблемалары бар екендігімен анықталады. 

Табиғатына байланысты мінез бен бейімделе алмау сатысын С.А. Беличева 

патогенді, психоәлеуметтік және әлеуметтік деп бөліп көрсетеді. Патогенді бейімделе 

алмау (ақыл-ойында кемістігі бар балалар және т.б.) бұл ақыл-ойы дамуының 

тежелуінің негізінде психикалық дамудың және жүйке психикалық аурулардағы 

ауытқулар. Сонымен бірге әлеуметтік, мектептік, отбасылық жағдайға жағымсыз әсер 

ететін психогенді бейімделе алмауды көрсетеді, яғни фобиялар, орынсыз әдеттер, 

энурез, т.б. Психоәлеуметтік бейімделе алмау баланың, жеткіншектің арнайы 

психологиялық-педагогикалық түзету бағдарламалары мен жеке-дара педагогикалық 

әдісті талап етуші тәрбиелеу қиындығына негізделетін жеке-дара психологиялық 

ерекшеліктерге байланысты. Психоәлеуметтік бейімделе алмау тұрақты формада 

болады: гипертимді, сензитивті, шизоидты, эпилептоидты және т.б. Әлеуметтік 

бейімделе алмау әлеуметтік қалыптасуда адамгершілік пен құқық нормаларын, ішкі 

жүйенің деформациясын, референтті және құндылық бағдарлардың бұзылуынан пайда 

болады. В.Е. Каган баланың мектеп пен отбасында субъективті және объективті 

статусын бұзушы психогенді реакцияларды, психогенді ауруларды және психогенді 

тұлғалық қалыптасуды қарастыра келе, мектепке бейімделе алмаудың психогенді 

формалары түсінігін ұсынады да оны мұғалімнің оқушыға деген қарым-қатынасының 

дұрыс еместігінен деп түсіндіреді.  

Әлеуметтік бейімделе алмаудың сатысы мен сипаты тәрбиеленуі қиын 

жеткіншектердің әлеуметтік типологиясын құру барысында негізгі жүйелік бейнелік 

көрсеткіш ретінде қатысады. Кәмелеттік жасқа толмағандардың әлеуметтік бейімделе 

алмауының көрсеткіштері мен белгілері, өтпелі кезеңмен сипатталатын әлеуметтенудің 

мазмұнды және функционалды жағының ерекшеліктерінен анықталады. Тәрбиелеу 

қиындығы белгілі әлеуметтік бағдарламаны меңгеруде қиындықтармен байланысқан, 

бірнеше педагогикалық іс-әрекетке қарама-қайшылық ретінде түсіндіріледі; ол 

әлеуметтік бейімделе алмаудың асоциальді мінез-құлқында көріне бермейді. 

Әлеуметтік қатынасқа тән емес мінез-құлық тұлғаның ортамен бірлескен іс-әрекетін 

бұзуының нәтижесі. Н.Ю. Максимова мінез-құлықтың көріністерін көрсететін негізгі 

себептермен байланысты, балалардың төрт тобын бөліп көрсетеді. Бірінші топта 

тәрбеленуі қиын, эмоциялық-еріктік сферасының дамуында ауытқушылығы, айқын 

даралық-типологиялық ерекшеліктері, мінезінің акцентуациясы бар жеткіншектерді 

қарастырады. Екінші топқа теріс іс-әрекет көрсететін, тәрбиеші талаптарына қарсы 

келетін жеткіншектер кіреді. Үшінші топты адамгершіліктік және этикалық білімді 

меңгеруде құндылық көрсеткіштері, әсіресе, дағдысының қалыптаспауымен маңызды 

мәселелерімен шартталған мінез-құлықтағы жеткіншектер құрайды. Оның көбі 

педагогикалық қараусыз қалған балалар. Мұндай оқушылар мінез-құлықтың нормасы 

мен ережесін олардың құндылығын теріске шығаруында емес, олар өз мінез-құлқын 

басқаруға үйренбегендіктен, міндеттің орындалуы үшін армандарынан бас тарта 

алмайтындықтан бұзады. Негізінде олар өздерінің кемшіліктерін сезінеді және олардан 

арылғысы келеді, алайда оларға ерік күші жетіспейді. Бұл жағдайда педагог міндеті 

сыртқы стимулдармен оқушының меңгерілген мотивтерін күшейту. Мұғалім қатарынан 

жүйелі бақылау, жеткіншекке үнемі қолдау көрсету, оның өз мінез-құлқын басқару 

ұмтылысының қалыпты нәтижесін көрсетеді. 

Жеткіншектердің төртінші тобы өздерінің ортамен өзара қатынаста бұрмаланған 

көрсеткіштерімен байланысты, тұлғаның өзгеруімен педагогикалық іс-әрекетпен қарсы 

шартталған, өзіндік қиын тәрбиеленетін деп атауға болады. Бұл топтағы жеткіншектер 

педагогтердің талаптары мен ескертулерін қалайда әділетті болғанмен қабылдамайды. 

Мұндай оқушылардың мінез-құлқы нормаға үйлеспейтіні белгілі, олар оны өзгерткілері 
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келмейді, оқуына көмектесуден бас тартады және олардың өміріне қандай да бір 

араласу қажеттілігін мүлде мақұлдамайды. Қиын бала сыныптастары мен үлкендердің 

сынына не немқұрайлы, не ортаның жағымсыз әсеріне келіспейтін мінез-құлқымен 

жауап береді. Мұнда ең күрделісі оқушының өзінің дұрыстығына сенімділігінде. Ол 

шынымен өзінің ұнамсыз сапаларын көрмейді және әрқашан ең жағымсыз деген 

әрекеттерін ақтай алады. Оқушы педагогикалық іс-әрекетке қарсылығын білдіреді. 

Үлгермеушілік дәлелін мойындай келе, оқушы мұны өзінің жетіспеушілігі деп 

түсінбейді. Жеткіншек оқудағы сәтсіздік себебін сыртқы ортадан іздейді: 

бағдарламалық материалдың соншалықты күрделігі, мұғалімдердің әділетсіздігі және 

т.б. Өз оқуының нәтижесіне оқушының адекватты емес қатынасы жеткіншектің 

педагогикалық іс-әрекетпен қарсылығының себебі болып табылады. Бұл факторлар 

педагогикалық және әлеуметтік қараусыз қалудың пайда болуына әкеліп соғады.  

Педагогикалық қараусыз қалу  оқу-тәрбие процесінің негізінде пайда болатын 

әлеуметтік дезадаптация ретіндегі оқушылармен түсіндіріледі. Ол оқу әрекетіне 

үлгермеуден, педагогтер мен мектеп ұжымының талаптарын сақтамаудан көрінеді 

(қыдыру, темекі шегу, алкогольді қолдану және т.б.).  

Әлеуметтік қараусыз қалу әлеуметтену институтына жағымды әсет ететін барлық 

шеттетулерде толық әлеуметтік дезадаптацияны қарастырады, тұлғаны қалыптастыруда 

шешуші рөл атқаратын асоциальді және криминогенді бағыттағы ресми анықталмаған 

жеткіншектер тобы.  

Б.Н. Алмазов мінез-құлықтың 3 кезеңін бөліп көрсетеді: 

1) Компенсаторлы-көнгіш. Оның негізгі ерекшелігі дезактуализацияның басты 

мақсаты арқылы қысымның төмендетілуінде. Жетістікке жетуге күшін шоғырландыру 

үшін оқушы өзін басқалармен салыстыра отырып, қабілетті сезінбейді.  

2) Егер мінез-құлықтың жанжалсыз түрі оқушыны шағын ортаның сыйлы мүшесі 

ретінде қамтамасыз етпесе, оның компенсаторлы мүмкіндіктері біртіндеп әлсірей 

бастайды және қақтығысты-демонстративті деп аталатын кезең пайда болады.  

3) Ішкі орталық оқшаулану күйі. Жеткіншекке әлеуметтік ортаның, ең алдымен 

жақын ортасының іс-әрекетіне ерекше мінез-құлықтық реакциялар тән. Бұл реакциялар 

нормадағы мінез-құлық нұсқалары сияқты ересек адамның әлеуметтік бейімделуін 

күрделендіретін мінез-құлықтың патологиялық бұзылуларын қарастырады. Ер 

балаларды зерттеу нәтижесі бойынша В.Ф. Матвеев пен А.В. Лебедев дезадаптациялық 

реакцияны бес топқа бөлді: 

1. Айқын агрессивті тенденциялары бар жеткіншектер. Аздаған ескерту мен 

тыйымға олар агрессивті іс-әрекетпен жауап қайтарады. Бұл жеткіншектір әріптестерін 

жиі ұрып-соғып, төбелестер үшін полицияның балалар бөлмесінің тізімінде тұрды. Бұл 

топтағы жеткіншектер тіпті ата-аналары мен педагогтерді жиі жәбірге ұшыратты.  

2. Қақтығысты жағдайды шешу әдісі ретінде қарастырылған суицидтік әрекеттері 

бар жеткіншектер. М: қыз баламен жолдас болу, үйдегі жанжалдан қашу, мектепте 

қиын емтихан тапсыру қажеттілігінен құтылу. 

3. Алкогольді ішімдіктерді жүйелі қолданатын жеткіншектер. Олар 

интеллектуалды қызығушылықтарының болмауымен сипатталады.  

4. Үйден қашатын жеткіншектер. (оның себебі ата-анамен қақтығысқа түсуі). 

Оларды үйден кетуге жазалауға қорқыныш емес, өмірден жалыққандықтан, 

қадағалаудан босатылуға ұмтылу итермелейді.  

5. Айқын жүйкелік реакциялары бар жеткіншектер. Бұл топтағыларға күшті бас 

аурулары, қорқынышты түстер арыздары тән болды.  

Бұл айтылғандар бойынша жеке баланы тәрбиелеу қиыншылықтарының негізгі 

себептері отбасындағы қарым-қатынастың бұрыстығы және ортаға бейімдеуде 

педагогтердің қателіктері  болып табылады. 
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Психикалық дамуы тежелген балалар. Оқу үлгерімі төмен оқушылар білімінің 

саяздығымен, ақылының болмауымен, сонымен қатар өзіндік ойлау процесінің 

ерекшелігімен сипатталады. Мұнымен кейбір балалардың нашар үлгерімі ақыл-ойының 

дамуының тежелуі шартталады. Олар ақыл-ойы артта қалған оқушылар емес, бірақ та 

өз қатарластарымен бірге жалпы білім беру мектебінде бағдарламаны меңгере 

алмайды.  

Үлгерімнің төменділігі тек қана ақыл-ойының дамуының жеткіліксіздігінен емес, 

әр түрлі жүйелі механизмдердің – мотивациялық, еріктік және тағы басқалардың 

қалыптаспауына байланысты болуы мүмкін.  

Оқу барысында психикалық дамуы тежелген балаларды бақылай келе, 

Г.И. Жаренкова олардың жауаптары жиі ойластырылмаған, импульсивті; балалар 

мұғалім қойған барлық талаптарды ескермейді, тек берілген тапсырманың бір бөлігіне 

ғана назар аударады деп пайымдады. Бұл оқу іс-әрекетінің жеткіліксіз қалыптасқанын 

көрсетеді. Барлық берілген белгілер көрсетілген үлгі бойынша оңай тапсырмаларды 

орындау барысында  психикалық дамуы тежелген балалардың жұмыс істеуінде 

мақсатбағыттылықтың жоқтығы, импульсивтілік, өзін-өзі бақылау дағдысының төмен 

деңгейі, орындалған жұмысты дұрыс бағалай алмайтындығы анықталды.  

Орындалған іс-әрекет сипаты ақиқаттың мотивациялық-мақсаты мен 

операционалды жағының біріккен іс-әрекетімен анықталады. Іс-әрекеттің негізгі 

сипаттамалары мыналар: бағыттылық, саналылық, делдалдық. 

Қақтығысты уайымдары бар және астеникалық күйдегі балалар. Кейбір 

оқушылардың үлгермеушілігі астеникалық күймен шартталады. Астеникалық күй аз 

белсенділік, іс-әрекетсіздік, назар аудармау, есте сақтау төмендігі, көңіл-күйдің 

құбылмалығы, зерігу, тәбеті мен түс көруінің бұзылуы,  бас аурулары, жұмысқа 

қабілетінің төмендігі сияқты симптомдары бар қысқа мерзімді уайымдарды 

қарастырады.Астеникалық күйдің туындау себептеріне байланысты олар церебральді 

және соматогенді астения болып бөлінеді. Соңғысы травмалық психикалық факторлар 

есебінен күшейе түседі.  

Церебральді астения миға зақым келгенде немесе мидағы сұйықтықтың 

бұзылуымен шартталады. Бұл күйдегі ересектерге педагогикалық және емдеу 

көмектерін көрсету барысында мұндай оқушылардың көпшілігі оқуда өздерінің 

қиыншылықтарын меңгере алады.  

Соматогенді астенияның жалпы көрсеткіштері церебральді астения сияқты. 

Балаларда мұндай астеникалық мінездерінің көріністері бастарының жиі 

ауыратындығынан, мазасының кетуінен, ұрсысу мен жылауға бейімділігінен, түсінің 

бұзылуынан, тәбетінің болмауынан, көңіл-күйінің тұрақсыздығынан туындайды. Олар 

тапсырмаға өздерінің өздерінің зейіндерін шоғырландыра алмайды да, біртіндеп, 

үлгеруі төмен оқушыларға айналады. Үлгермеу мен жағымсыз мінезіне байланысты 

педагог олар орындай алмайтын талапты қояды, мектепке оларды жазалайтын ата-

аналарын шақырады. Бұл балаларды ызаландырады және ауру көрсеткіштерін 

ұлғайтады. Олар дөрекі, агрессивті, тыңдамайтын, жылауық, тұйық болып 

кетеді.Кейбір оқушылардың үлгермеушілігі шешілмейтін қақтығысты уайымдармен 

шартталады. 

Қақтығысты уайымдар психотравмалық іс-әрекеттерге байланысты жүйкелік 

реакцияларды қарастырады. Әрине, барлық уайымдаулар баланың іс-әрекеті мен мінез-

құлқының өзгеруіне әсерін тигізеді.Сонымен бірге реактивті күй деп аталатын 

травмалық психикалық жағдайға әкелетін бұзылулар себебі болуы мүмкін. Бұл 

жағдайда олар жүйкелік-психикалық бұзылудың әр түрлі мінезін игереді және олар әр 

түрлі деңгейде көрінеді. Бұл травмалық жағдайдың күрделілігін, оның әсерінің 

созылуына,жас мөлшеріне, тұлғалық ерекшеліктің жалпы денсаулығына байланысты. 
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Егер баланың уайымы оның өмірі мен санасынан маңызды орын алса, ішкі қақтығыс 

туындауы мүмкін.Қақтығысты уайымдардың пайда болуында тұлғаның 

ерекшеліктерінің құрылымы маңызды рөл атқарады.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Экономический успех многих стран на протяжении последних десятилетий связан 

с фактором развития человеческого капитала. Необходимость отношения к 

образованию с его ресурсами как одной из отрасли  экономики,  позволяет  по-новому 

оценить и определить  основные направления  образовательной системы Казахстана. 

Культ знаний, интеллект и духовность должны стать главными условиями  устойчивого  

прогресса казахстанского общества. 

Осуществляемая в стране модернизация образования, формирование и 

обустройство новой модели школы требуют в настоящее время качественного 

повышения уровня профессиональной компетенции  всех участников образовательного 

процесса.  Сегодня – изменилась и продолжает постоянно меняться сама структура 

психолого- педагогической деятельности и ее задачи. В Послании Президента РК 

Н.Назарбаева  5 октября 2018 года особый акцент сделан на необходимость улучшения 

всей системы образования,   от дошкольной ступени   до  высшей школы.  

  Многие специалисты в области образования разделяют мнение о том, что 

образовательный процесс должен переключиться на развитие четырёх умений: 

критического мышления, общения, изобретательности и взаимодействия. В широком 

смысле школам следует меньше внимания уделять чисто техническим навыкам, 

повернув в сторону закрепления навыков универсальных. Молодежь необходимо учить 

справляться с переменами, постоянно учиться новому и сохранять душевное 

равновесие в непривычных ситуациях. 

 С позиций сегодняшнего дня очевидно, что система образования не может 

рассматриваться только как социальный институт, готовящий специалистов различного 

профиля. Круг ее задач значительно шире: она призвана не только обеспечить развитие 

квалификационного и научно-технического потенциала, но и решать масштабные 

проблемы в области культуры, удовлетворяя социальный спрос на образование во всем 

многообразии его динамичных характеристик. Среди объективных причин, 
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обусловливающих рост и развитие общественного спроса на образование, выделяются: 

стремление молодых людей к знаниям, к приобретению высокого социального статуса, 

потребность в приобретении профессиональных навыков, желание родителей оказать 

своим детям помощь в их становлении как личности и профессионала. Наблюдаются и 

сугубо экономические предпосылки: по мере развития общества хорошее образование 

из некогда «дефицитного товара» превращается в «товар массового потребления», в 

необходимость для тех, кто не желает попасть в постоянно сокращающийся сектор 

неквалифицированной рабочей силы. 

По мнению некоторых европейских ученых, деньги и образование являются 

фундаментальными элементами социального единства. Деньги-важное средство связи 

между людьми и коммерческими предприятиями. Но одних денег недостаточно, 

необходимо образование. Именно оно позволит воспитать в гражданах, вышедших из 

разных социальных кругов, понимание общности их интересов, принадлежности к 

одному обществу. 

В этом контексте педагогическое образование обладает большим потенциалом 

для решения многих социально-экономических и политических проблем. Именно 

образование является сферой, которая в значительной степени влияет на то, как 

формируется общество, как развиваются отношения, что является приоритетным. 

Поэтому в настоящее время стратегические проблемы развития образования, в том 

числе и педагогического, должны быть объектом  внимания не только представителей 

педагогического сообщества, но и политиков, экономистов, социологов. 

Следует признать, что именно во второй половине ХХ века в педагогической, 

психологической науках проводились глубокие научные исследования. Этот период 

развития психолого-педагогической науки связан с именами таких ученых, как  

В.Кузьмина, Ю.К.Бабанский, Н.Д.Никандров, А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя, А.А.Реан, 

В.А.Сластенин, Н.Д.Хмель, А.П.Сейтешов,И.Д.Багаева,К.Жарикбаев и многих других. 

Так Н.В.Кузьмина, вводя понятие педагогической системы, выделяет не только ее 

структурные составляющие, но и функциональные компоненты педагогической 

деятельности, которые сегодня имеют непосредственное отношение к компетенциям 

педагога. В этот период проводились масштабные исследования и в области 

педагогической психологии. К сожалению следует признать, что в современных 

условиях проблемы подготовки учителей не находят должного изучения в 

отечественной психолого-педагогической науке. Актуализируется и проблема 

психологической подготовки современного учителя. 

Несмотря на принимаемые государством меры материальной, социальной 

поддержки,  на сегодня социальный престиж профессии педагога остается низким, что 

несомненно влияет отрицательно на привлекательность образовательных программ для 

лучших выпускников школ. В условиях формирующегося запроса современного 

общества на обновление общего образования особую актуальность приобретает 

проблема феминизации  педагогических кадров. 

Низкий имидж и статус педагогической профессии, а также ограниченные 

ресурсы многих стран в поощрении учителей включены в список наиболее тревожащих 

аспектов. ОЭСР предлагает меры по улучшению имиджа учителей и повышению 

привлекательности профессии для выпускников ВУЗов. 

Несомненно, содержание и технологии подготовки педагогических кадров в 

современных условиях требуют  новых методологических подходов. Сегодня меняются 

квалификационные требования к учителю, что определяется значительными 

изменениями состава профессиональных задач, решаемых современным учителем в 

педагогической деятельности. Это требует расстановки иных акцентов в традиционной 
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обучающей деятельности педагога и реализации новых функций профессиональной 

деятельности. 

Следует заметить, что говоря о подготовке учителя новой формации, необходимо 

учитывать процесс дифференциации образовательной среды. Инклюзивное 

образование, миграционные процессы, увеличения числа учащихся с различными 

формами социальной  дезадаптации и др. требуют сегодня улучшения психологической 

подготовки учителя.  Сегодняшним детям предстоит работать с искусственным 

интеллектом, разбираться в стратегии, владеть этикой принятия решений и навыками 

кооперации, а также уметь рассуждать о важных жизненных вопросах. Насколько к 

этому готов современный учитель-вопрос риторический. Очень серьезную 

озабоченность вызывает практическая  подготовка будущего учителя. Парадоксально, 

но сегодня, несмотря на наличие договоров, меморандумов о сотрудничестве, 

руководители школ с большой неохотой принимают на практику будущих коллег. Сам 

процесс организации педагогической практики требует кардинальных изменений. 

Одним из средств повышения качества практической подготовки будущего учителя 

должно стать активное внедрение дуальной системы обучения. Она обладает 

неоспоримыми преимуществами перед устарелыми подходами, технологиями и 

методиками. К сильным сторонам можно отнести устранение основных недостатков 

традиционных форм и методов обучения, разрыва между теорией и практикой, 

создание высокой мотивации получения знаний и приобретения навыков в работе, 

заинтересованность руководителей соответствующих организаций образования в 

практическом обучении своего работника. Учебное заведение, работающее в тесном 

контакте с заказчиком, начинает конкретно учитывать требования, предъявляемые к 

будущим специалистам в ходе обучения.Система профессиональной подготовки 

будущего учителя в вузах Казахстана станет по настоящему эффективной, если ее 

содержание и технологии сообразуются с тенденциями, которые определяют развитие 

практики общеобразовательной школы и значительно опережает ее.  

Качество менеджмента при профессиональной подготовке учителя 

(долгосрочного и краткосрочного) должно претерпеть кардинальное изменение. 

Для привлечения сильных кандидатов к учительской профессии необходимо 

использовать маркетинговые и рекрутинговые приемы, применяемые в бизнесе для 

поиска квалифицированных соискателей, устранить препятствия к вступлению в 

учительскую профессию соискателей с другим, непедагогическим опытом работы, 

применять эффективные механизмы отбора кандидатов для обучения педагогической 

профессии.  

Потребности общества показывают, что образовательные программы 

профессиональной подготовки учителей в педагогических вузах должны 

ориентироваться на спрос в системе школьного обучения, в некоторой степени даже 

опережать данный процесс. 

Проблема «собственно профессиональной деятельности» также нуждается в 

глубоком осмыслении, поиске новых подходов. Начало педагогической карьеры 

традиционно считается наиболее ответственным этапом в процессе профессионального 

становления учителя. О важности данного периода продолжительностью от одного до 

трех лет и о пристальном внимании к профессиональной адаптации молодого учителя 

говорит существование специальных программ, которые получили название: в 

Казахстане и России–стажировка и наставничество, в Англии–пробный год и 

тьюторинг, в США – учитель первого года и мониторинг. Среди важнейших целей 

наставничества в каждом из этих случаев традиционно называется формирование 

индивидуального профессионального стиля, активности и самостоятельности. Решение 

такой задачи во многом определяется выбором наставника. Его основными функциями 
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становятся помощь новичку в оценке своей деятельности, совершенствование методов 

преподавания, составление инструкций и заданий для учащихся. К сожалению, в 

Казахстане отсутствует нормативно-правовая база наставничества. 

Конечно, любые изменения в системе образования, равно как и в государственной 

образовательной политике, не дают быстрых и осязаемых результатов.Стремясь к 

интеграции, глобальному единомыслию и открытости, мы не должны забывать, что при 

множестве общих характеристик в образовательных системах разных стран, есть и 

существенные различия, связанные с историей этноса, психологией, социально-

культурным развитием  конкретного государства. 

Таким образом, современное развитие казахстанского общества требует 

концептуального пересмотра подготовки будущего учителя. Принципиальные 

изменения содержания педагогической подготовки в вузе определены изменением 

самой образовательной парадигмы, согласно которой должны меняться 

методологические подходы к организации педагогической подготовки современного 

выпускника вуза. Сложившаяся в педагогическом образовании ситуация говорит о 

необходимости разработки Программы развития непрерывного педагогического 

образования в Казахстане на ближайшие годы.  Проект должен предусмотреть решение 

актуальных проблем, связанных с индустриально-инновационным развитием 

Республики Казахстан.   
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ  

БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МӘНІ 
 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев айтқандай, «Ғасырлар мақсаты-қоғамның нарықтық 

қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп 

шығаты, ізгіленген 21 ғасырды құрушы, іскер өмірге икемделген, жан-жақты 

мәдениетті тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру»-деп тұжырым жасады.  

Білім берудің мақсат приоритеті өзгеруі керек дейтініміз осыдан. Бұл өзгерісті 

бастауыш сатыдан бастау керек. Өйткені, баланың тұлғасы ұйтқысының қалыптасуы 

мен дамуы жүретін ерекше құнды, қайталанбайтын кезең. 

Сондықтан, осы кезеңде мектеп жасына дейінгі балалардың сапалы білім нәрін 

алуы, жан-жақты дамып қалыптасуы, өнгегілі тәрбие тағлымын бойына мықтап сіңіруі 

біз үшін ерекше маңызды мәселе. 

А.Байтұрсынұлы сөйлеу туралы «Тіл - адамның адамдық белгісінің қоры, 

жұмсайтын қаруының бірі» деп жазған  

Сондықтан да баланың жасырын, тым теренде жатқан қабілеттерінің көрінуіне 

мүмкіндік жасау үшін оны оқытып, жан-жақты дамыту керек. Шығармашылық 

жұмыстарды, шығармашылық тапсырмаларды балаларға балабақша кезінен бастап 

жүргізген дұрыс деп санаймыз [1; 25-26.] 
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Кез келген адамзат баласын өзін қоршаған өзге адамдармен қарым-қатынас 

жасайды. Ал, қарым-қатынас тіл арқылы, сөз арқылы жүзеге асады. Мектеп жасына 

дейінгі кішкене балалар сөйлеуді ата-анасының, туған-туыстарының және 

тәрбиешісінің көмегімен сонымен қатар құрбыларымен тілдесу арқылы үйренеді. 

 Әдістемелік еңбектерде (А.Қыдыршаев, Н.Ж.Құрманова, Т.М.Әбдікәрім, 

Т.А.Ладыженская, Г.С.Щеголева т.б.) баланың мәтінді құрастыру білігін оның тілдік 

қатысымдық білігін қалыптастыру құралы ретіндеқарастырады.Әдіскер-ғалымдар 

тілдік білік қалыптасу үшін мынадай кезеңдерді бөліп көрсетеді: 

- дайындық кезеңі; 

- біліктің қалыптасу кезеңі; 

- оны практикада қолдану кезеңі; 

- қалыптасқан білікті басқа оқу материалын оқу кезінде қолдану кезеңі. 

Міне, осы кездерде баланы дұрыс дыбыстауға, сөйлемді дұрыс құрастыруға, яғни, 

дұрыс байланыстырып сөйлеуге үйрету керек. Ал, байланыстырып сөйлеу дегеніміз 

айтылған сөздерді игеріп – оның компоненттерін – сөйлемдерді, сөздерді бір бірімен 

дұрыс байланыстырып сөйлеуді айтамыз, яғни, бұл қатесіз дұрыс сөйлей білу. Әңгіме 

сөйлемдерден тұрады, ал сөйлем сөздерден құралады. Сөзден әдемелеп шығару өнері 

үй салу өнеріне ұқсас. Үй салуға түрлі зат керек. Ол зат топырақ болса оны біріктіріп 

илейді, илеген балшықтан кірпіш құяды. Кірпішті қалап, неше түрлі үй қылып 

шығарады. Ал, сөзден құрастырылып көркем әңгіме шығару үшін жұмасалатын зат – 

сөздер. Дыбыстан құралып сөз жасалған, сөзден бірігіп түрлі әңгімелер айтылады. 

Үйдің түрлі болып шығуы балшығынан, кірпішінен әсіресе, қалауынан болатын 

сияқты, әңгіменің түрлі болып шығатыны тілдің дыбысынан, өзінен, әсіресе, сөздің 

тізілуінен. Дыбыс жаман болса, дыбыстың немесе сөздердің байланысуы жақсы 

боламаса, сөз құлаққа жағымды болып шықпайды. Әңгіменің әдемі болып шығуы 

сөздің тізілуі мен әңгіме айтушының сөздерді дұрыс қолданыла білуінде. Үй 

салушының қиялы бай болса, үй де сәулетті, әдемі болып шығатыны сияқты, неғұрлым 

сөйлеуші қиялға бай, пікірге шебер болса, соғұрлым айтылған ой пікірлі, әсерлі, әдемі 

болып шығады. Балалар, ересектердің байланыстыра айтылған сөздерін түсінуден, 

естілген дыбыс ағынын ұғудан бұрын жекелеген сөйлемдердіғ сөз тіркестерін, сөздерді, 

морфермаларды үйренеді, яғни оларды айтылып жатқан әңгіме ағынынан бөліп 

ұғынады. Байланыстыра айтылған сөздерді игертіп үйрету үшін алдымен жекелеген 

сөздерді дұрыс түсінуге үйреткен жөн. 

Шығармашылыққа бағыттау мақсатымен баланы психологиялық дайындықтан 

өткізу үшін көңіл күйге түрткі болар жағдайлар туғызу керек. Ондай психолгиялық 

әсер шығармашылық үрдістің өн бойында баланы шығармашылыққа құлшындырып, 

еліктіріп, отырмақ. «Егер организм үсті-үстіне миға түсетін салмағынан әлсіресе, онда 

тыңнан қуат беріп, құлшындыратын сезім түрткілерін ойлап табу қажет.–деп жазады 

Ян Парадонский.  

Сонымен, психологиялық әсерге шартты түрде мынадай жағдайларды енгіздік. 

1) тәрбиші бала үшін қарапайым жан. Ал егер ол оқиға, сюжет құру, обарз 

жасауда жазушылық шеберлік танытса, мектеп жасына дейінгі балалардың ерекше 

еліктейді, өздерінің күшіне деген сенімі қалыптасады; 

2) «Сенің қолыңнан бәрі келеді. Сен қабілеттісің. Тек жазуды қолға алсаң болды» 

-деп баланы еркін билеп, сенімін ұялату; 

3) белгілі ақын-жазушылардың, өнер адамдарының лабораториясынан қызықты 

жайтттарды әңгімелеу; 

4) шығармашылық үрдісті басқару үстінде тәрбиешінің құптаушылық көзқарасы, 

5)  сезім күйлері, ым-ишараты. Сыныпта өзара шығармашылық қарым-қатынас, 

шығармашылық ахуал орнату (бұл енжар, салғырт мектеп жасына дейінгі балаларды 
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белсендіреді, шығармашылққа араластырады. Балалар шығармашылықтың мәнін 

түсінуі тиіс; 

Шығармашылықты тежейтін үш кезеңі бар: біреуі сәтсіздікке ұшыраймын, 

қолымнан ештеңе келмейді деген үрей, қорқыныш сезімі; екіншісі-өзін-өзі тым риза 

болмауышлық сезімі, не жазса да өзі ұнатпайды, кейде өзін-өзі жек көреді. Үшіншісі –

жалқаулық. Міне осылардың алдын алып, ондай ситуациялардан баланы құтқару 

жолдарын анықтау қажет. 

Осыған орай, біз Катон Қарағай ауданы Өрел ауылы Өрел орта мектебінің 

мектепалды кешенінде эксперимент жұмысын жүргіздік. Эксперимент үш кезеңнен 

тұрды. Бірінші кезең-анықтау кезеңі. Мектеп жасына дейінгі балалардың 

байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру процесінде көрнекіліктерді қолдану 

деңгейлерін тексеру. Сауал-сұрақ, суретті тестер, суретті карточкалар арқылы бағалап, 

талдау жасау. 

Осы сияқты тапсырмалар балалардың белсенділігін арттыруға, шығармашылығын 

қалыптастыруға, өз бетімен жұмыс істей алуға үйретіп ақыл-ой, ойлау, қиялдау т.б. 

қабілеттерін жетілдіретіні сөзсіз. Балалардың экспериментке дейінгі және 

эксперименттен соңғы білім деңгейлері арнайы тапсырмалар бойынша тексерілді. 

Мектепалды даярлық топтарында шығармашылық тапсырмаларды қолдану 

арқылы балалардың көркем шығармаларды қалай меңгергендігін анықтауға болады. Ол 

үшін тек көркем әдебиет сабағында ғана шектеліп қоймай, сонымен қатар серуен, 

экскурсия және ойын кезінде де көркем шығармаларды (өлең, жаңылтпаш, ертегі, т.б.) 

қатыстыра отырып өткізуге болады. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың байланыстырып сөйлеу деңгейін 

қалыптастыруда өлеңді, жаңылтпашты, ертегіні, мақал-мәтелді, өтірік өлеңді т.б. және 

осы әрбір көркем шығарма не туралы айтылғандығын, не жөнінде баяндалатындығын, 

ондағы белгілі бір заттарды көрнекі құралдардың көмегімен көрсеткенде бала 

көрсеткен затты өздігінен атай алуы керек. 

Байланыстырып сөйлеу дағдыларының қалыптастыруда балабақшада 

көрнекілікпен жұмыс, түсіндіру, әңгімелеу, сұрақ-жауап әдістері кеңінен таралған. 

Көркем әдебиеттегі түрлі  шығармаларды балаларға үлгі ете отырып, адамгершілік, 

эстетикалық т.б. қасиеттерді бала бойына сіңіру және жақсы мен жаман қасиеттерді 

бір-бірінен айыра білуге үйрету керек. Мысал үшін, қиял-ғажайып ертегілерді 

шығармашылық тапсырмалар арқылы оқыту кезінде баланың қиялын, ой санасын 

жетілдірудің маңызы зор екендігін аңғарамыз. Ертегіні тәрбиеші көрнекі құралдарды 

пайдалана отырып оқу кезінде ертегідегі әсем ғимараттар мен шаһарларды, онда 

тұратын адамдардың өмірі жайлы мағұлымматтармен бала шығармашылық 

тапсырмалар арқылы көре отырып танысады, таныса отырып қиялдайды, армандайды.  

Осылайша, әрбір көркем шығармалардың кезкелгені бала қиялына шабыт бітіреді. 

Және де тәрбиеші күнделікті өмірде сабақ барысында, ойын кезінде балалардың 

бір-бірімен қарым – қатынасын, үлкендер мен балалар арасындағы қарым – қатынасты, 

ұлдар мен қыздар арасындағы қарым – қатынасты қалыптастыра отырып, бір-бірлеріне 

деген сыйластықты тәрбиелеуі тиіс. 

Сондықтан да сабақтың әрбір минутын тиімді пайдаланып, балабақшадағы әрбір 

балалар арасындағы жағдайды қадағалап, бұрыс бола қалған жағдайда оларға үлгі 

көрсетіп, балаға ұғынықты түрде ақылмен айтып түсіндіруі керек.  
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ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ 
 

Мировой опыт показывает, что страны могут компенсировать значительное 

истощение природного капитала за счет увеличения накоплений, роста расходов на 

здравоохранение, образование и т.д. Примерами служат Норвегия, Канада, 

Великобритания, которые имеют положительные значения скорректированных чистых 

накоплений. Например, Норвегия, которая имеет высокий индекс скорректированных 

чистых накоплений 12,8, занимает первое место в мире по индексу человеческого 

развития и при этом активно использует свой энергетический природный капитал. 

Среди стран БРИКС лидерами выступают Китай и Индия – значение индекса 

соответственно 39,7 и 24,1 [1]. 

В настоящее время в мире имеется много исследований по разработке 

индикаторов устойчивогоразвитиягородов.Дляизмерения качества и устойчивости 

городской окружающей среды был реализован специальный 

проектПрограммыпоохранеокружающейсреды ООН (UNEP) и Глобальной базы 

информационныхресурсовUNEP/GRID-Arendal.Врезультате проекта для подготовки 

докладов по охране окружающейсредыгородоввинтернете (Cities Environment 

Reports on the Internet – CEROI) была представлена система индикаторов, которые 

дают представление о состоянии окружающей среды в городах и позволяют 

анализировать отдельных городские проблемы более детально. Первоначальный 

набор индикаторов был разработан в1998г. Всеимеющиеся подходы объединяют 

экономические, экологические и социальные компоненты и индикаторы для 

изучения потребностей настоящего и будущих поколений[2]. 

Проект подготовки докладов по охране окружающей среды городов (CEROI) 

рассмотрел различные подходы, индикаторы и мероприятия на локальном, 

региональном и международном уровнях в рамках охраны и улучшения городской 

окружающей среды. Были сопоставлены показатели пяти организаций: 

Международный совет по местным экологическим инициативам (МСМЭИ, the 

International Council for Local Environmental Initiatives–ICLEI), центр Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ЦНПООН, the United Nations Centre for 

Human Settlements – UNCHS or  Habitiat),  Европейское  агентство по окружающей среде 

(ЕАОС, the European Environmental Agency–EEA), Европейский фонд улучшения 

условий проживания иработы (EФ, European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions– EF) и  общие европейские индикаторы для городской 

окружающей среды (ОЕИ, European Common Indicators–ECI)[2]. 

UNEP/GRIDбыливыделенысистемыгородских экологических индикаторов: 

-система ключевых, включающих 29 показателей; 

- общая система, включающая ключевые и специфические городские 

индикаторы, состоящая из 90показателей. 
Была разработана матрица ключевых индикаторов устойчивого развития для 

городов. Матрица городов обеспечивает общий обзор и сопоставление этих широко 
используемых показателей. Этот подход был выбран, чтобы сопоставлять 
деятельность международного уровня и различных мер, используемых в городах. 
Выбор индикаторов направлен на достижение баланса между различными 
мероприятиями в рамках устойчивого развития городов и системами индикаторов 
международных организаций. Не все из включенных в перечень показателей в 
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рамках проекта по подготовке докладов по охране окружающей среды городов 
(CEROI) используются в других международныхсистемах. 

Среди глобальных международных разработок в области построения 
интегрального индикатора устойчивого развития для городов стоит выделить 
индекс городского процветания, предложенный Программой ООН по человеческим 
поселениям (The UN Habita tCity Prosperity Index, 2013) [3]. Индекс агрегирует пять 
групп показателей: продуктивность, качество жизни, развитие инфраструктуры, 
экологическая устойчивость, равенство. В целом оценивая конструктивность 
методического подхода, следует отметить известную дискуссионность получаемых 
результатовинеобходимостьдальнейшейдоработки индекса. 

Для оценки устойчивости городского развития с учетом экономических, 
социальных и экологических факторов авторы предлагают выделить три 
соответствующих субиндекса: валовые накопления основного капитала, расходы 
на развитие человеческого капитала и ущерб от загрязнения окружающей среды в 
городах. Эти субдиндексы, в своюочередь, являются агрегатами 
несколькихпоказателей,иихрасчетможетопределятьсядоступностью статистических 
данных и целямиагрегирования. Например, в индексе устойчивости развития 
регионов учитываются следующие расходы на развитие человеческого капитала: 
образование, здравоохранение, физическая культура и спорт. Ущерб от загрязнения 
окружающей среды базируется на данных ущерба от загрязнения воздуха, что 
является приоритетным фактором для регионов, и ущерба от выбросов СО

2
, 

воздействующих на климат[2]. 
Индекс устойчивости регионов (или индекс скорректированных чистых 

накоплений для регионов) (ANS) можно рассчитать по следующей формуле, где все 
компоненты берутся в процентахк валовому региональному продукту 
(ВРП)илиегостатистическомуаналогу длярегионов: 

 ANS = GS + HCB + ED,     (1) 
Где GS – валове накопления основного капитала; HCB–расходы бюджета на 

развитие человеческого капитала; ED–ущерб от загрязнения окружающейсреды. 
В таблице 1 представлены обобщенные расчеты индекса устойчивости 

регионов Казахстана (в процентах к ВРП за 2017 год). Выбор регионов обусловлен 
относительной простотой расчетов в связи с доступностью соответствующей 
статистики на национальном уровне, прежде всего регулярных расчетов ВРП, 
сделанных Комитетом по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан[4]. 

 

Таблица 1 – Индекс устойчивости регионов Казахстана (в процентах к ВРП за 2017 

год) 
№ 

п/п 

Область Валовые 

накопле-

ния, 

% к ВРП 

Расходы на 

развитие 

человеческого 

капитала, % к ВРП 

Ущерб от 

загрязнения 

окружающей 

среды, % к ВРП 

Индекс 

устойчивост

и регионов, 

% к ВРП 

1 Акмолинская 17,45 0,06 0,14 17,64 

2 Актюбинская 19,35 0,037 0,84 20,23 

3 Алматинская 21,76 0,036 0,04 21,83 

4 Атырауская 42,55 0,06 0,63 43,25 

5 Восточно-

Казахстанская 

(ВКО) 

14,09 0,16 0,57 14,82 

6 Жамбылская 17,1 0,08 0,26 17,43 

7 Западно-

Казахстанская 

(ЗКО) 

17,84 0,01 0,47 18,32 
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8 Карагандинс-

кая 

8,62 0,08 0,57 9,28 

9 Костанайская 11,32 0,07 0,49 11,87 

10 Кызылординс-

кая 

17,11 0,04 0,17 17,32 

11 Мангистауская 13,27 0,25 0,44 13,95 

12 Павлодарская 20,68 0,01 0,98 21,67 

13 Северо-

Казахстанская 

(СКО) 

17,65 0,02 0,23 17,9 

14 Туркестанская 

(бывшая 

Южно-

Казахстанская 

–  ЮКО) 

15,6 0,03 0,19 15,82 

 

Из данных таблицы 1 следует, что Индекс устойчивости регионов Казахстана (в 

процентах к ВРП) самый высокий в Атырауской области, на втором месте – 

Алматинская область, на третьем – Павлодарская область, замыкают пятерку регинов 

Актюбинская и Северо-Казахстанская области. В Восточно-Казахстанской области 

ущерботзагрязненияокружающейсреды. 

Данные регионы развивается более устойчиво, чем остальные за счет 

экономической компоненты в виде индекса валовых накоплений основного 

капитала. Расходы в процентах от ВРП на развитие человеческого капитала в 

Восточно-Казахстанской области выше и вместе с тем ущерб от загрязнения 

окружающей среды относительно больше. 

Интерес представляют оценки индекса устойчивости регионов, как в 

абсолютных величинах, так и в динамике. Высокие значения индекса 

свидетельствуют об устойчивом развитии урбанизированной территории. Низкие 

или отрицательные значения индекса говорят о необходимости коррекции курса 

развития. В динамике желательно сохранение положительных значений индекса 

устойчивости. 

При разработке методического подхода к устойчивому развитию городов, 

формально все индикаторы получают равный вес в процентах по отношению в 

ВРП (илиего аналогу для регионов, городов) при расчете индекса,поскольку 

недостаточно обоснованы общепризнанные приоритеты в ранжировании 

экономических, социальных и экологических проблем. В дальнейшем возможно 

увеличение числа агрегируемых в индексе устойчивости 

городовиндикаторов;приданиеимразличных удельных весов в зависимости от 

приоритетов социально-экономического развития, выделения наиболее 

существенных аспектов устойчивости городов на отдельных этапах социально-

экономического развития; усложнение математического аппарата агрегации 

индикаторов и т.д. Фактически значимость отдельных проблем может быть усилена 

за счет введениябольшегоколичествахарактеризующих ихпеременных. 

Наиболее проработанной с теоретической точки зрения, имеющей хорошую 

статистическую основу и возможность расчета на страновом и региональном уровнях 

является методика определения эколого-экономического индекса России [5], в основе 

которой лежит подход Всемирного банка к построению индекса «скорректированных 

чистыхнакоплений»[6]. 

Индекс «скорректированных чистых накоплений» определяет скорость 

накопления национальных сбережений после соответствующего учета истощения 

природного капитала и ущерба от загрязнения окружающей среды. Индикатор 
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представляет собой следствие коррекции валовых внутренних накоплений. На 

первоначальном этапе валовые внутренние накопления уменьшаются на величину 

потребления (обесценивания) постоянного капитала. Затем к скорректированным 

чистым внутренним накоплениям добавляется величина затрат на образование. На 

третьем этапе производится экологическая коррекция, т.е. вычитаются истощение 

природных ресурсов и ущерб от негативного влияния на окружающую среду. Все 

включенные в расчет величины рассчитываются в процентах от валового 

национального дохода[6]. 

Согласно методике [5] скорректированные чистые накопления (СЧН) для 

регионов Казахстана можно определить по формуле: 

СЧН = ВН – ИД – ИПР – УЗОС + РЧК + ЗОС+ ООПТ,   (2) 

где ВН – валовые накопления основного капитала; ИД – инвестиции в основной 

капитал по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»; ИПР – истощение 

природных ресурсов; УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды; РЧК – 

расходы бюджета на развитие человеческого капитала; ЗОС – затраты на охрану 

окружающей среды; ООПТ – оценка особо охраняемых природных территорий. 

Индекс скорректированных чистых накоплений (ИСЧН) равен отношению 

скорректированных чистых накоплений к валовому региональному продукту: 

 ИСЧН = СЧН/ВРП ×100%.    (3) 
Очевидно, что в регионах, получивших по результатам анализа высокие места и 

обладающих значительным потенциалом развития экосистемных услуг и 
биоразнообразия, важно минимизировать реализацию разрушительных проектов с 
серьезным экологическим воздействием. В этих регионах предпочтение нужно 
отдавать финансированию проектов по таким направлениям, как устойчивое лесное и 
сельское хозяйства, экологический туризм и т.д. [6]. 

В целях совершенствования институциональной среды для перехода к «зеленому» 
развитиюэкономики в Казахстане предлагаем:  

- согласовать отраслевые и региональные стратегические и программные 
документы по «зеленой» приоритетности; 

- развивать казахстанское законодательство в соответствии с международными 
правовыми нормами, сделав акцент на возможности межстрановой (региональной) 
интеграции; 

- инициировать переход на «зеленые» рельсы с дифференциации регионов 
Казахстана в зависимости от их эколого-энергетического потенциала и состояния их 
экологической среды. 

В связи с этим необходимо: 
- осуществить экологическую оценку, аудит каждого региона; 
- создать «экологический паспорт» региона; 
- использовать возможности информационных систем для подбора «зеленых» 

технологий с учетом географических и природных особенностей региона и 
приграничного кооперирования. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИЕМУ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-ЧЕЧЕНЦЕВ 

В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

О предстоящей высылке чеченцев и ингушей руководству Казахской ССР было 

известно задолго до выхода Постановлений ГОКО № 5073 сс «О мероприятиях по 

размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР» от 31 января 

1944 г. и за № 5074 сс «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах 

Казахской и Киргизской ССР [1, с. 443-447] .  

Согласно составленному в 1943 году первоначальному плану размещения 

спецпереселенцев в Казахской ССР в Восточно-Казахстанской области планировалось 

расселить 6000 семейств, или 30000 человек, в том числе в промышленных районах 

6000 человек, в колхозах 20500 человек, в совхозах 3500 человек. Географическое 

размещение спецпереселенцев определялось запросами основных отраслей экономики 

Казахстана – цветной металлургией, лесным и сельским хозяйством. Размещение 

спецпереселенцев, которые должны были работать в сфере промышленности, 

предполагалось на подсобных предприятиях Алтайполиметалла (Лениногорск, 

Иртышский медьзавод и лесозаготовка Алтайтреста). Переселяемые по колхозам 

должны были быть использованы на колхозных работах, основным направлением 

работы которых было полеводство (зерновые культуры), а в ряде колхозов, 

прилегающих к промышленным предприятиям, – овощеводство. Разместить 

расселяемых предполагалось в домах колхозников за счет уплотнения и в 

общественных пустующих зданиях колхозников [2, с.350].  

Так, по Постановлению ГОКО № 5073 сс «О мероприятиях по размещению 

спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР» от 31 января 1944 г. в 

Казахской ССР  предусматривалось разместить до 400 тыс. человек. Расселение 

спецпереселенцев предполагалось с учетом их трудоиспользования, в основном в 

сельской местности, в пустующих зданиях колхозов, совхозов, путем уплотнения. 

Рабочих и служащих в предприятиях районов вселения с использованием по 

специальности. Руководство приемом и размещением спецпереселенцев было 

возложено на республиканскую комиссию, возглавляемую секретарем ЦК КП(б)К 

товарищем Скворцовым. В областях и районах создавались комиссии-тройки по 

организации мероприятий по приему и размещению прибывающих спецпереселенцев. 

Для осуществления контроля за спецпереселенцами предполагалось организовать 

спецкомендатуры. Для решения всех вопросов, связанных с пребыванием 

http://www.stat.gov.kz/
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спецконтингента, должны были организовать Переселенческое Управление при СНК 

КазССР [ 1, c.443]. 

Решение о высылке принималось заранее, что позволяло определить районы 

размещения и количество спецконтингента. План организационных мероприятий 

доводился до сведения руководителей республик, которые должны были организовать 

работу областных органов власти по его выполнению. 

В целях реализации Постановления «О мероприятиях по размещению 

спецпереселенцев в пределах Казахстана», в директивных указаниях от 15 января 1944 

года под грифом «совершенно секретно» за подписью секретаря ЦК КП(б)К Скворцова 

секретарю Обкома партии и Председателю Облисполкома сообщалось о том, что 

«подлежит принять к расселению в Казахской ССР спецпереселенцев 400, повторяю 

400 тысяч человек, разместив вселяемых в Восточно-Казахстанской области, повторяю 

30, повторяю 30 тысяч человек». Для оперативного руководства по приему, 

размещению и трудовому устройству спецпереселенцев в области должна была быть 

создана тройка в составе Председателя облисполкома, секретаря обкома и начальника 

управления НКВД. Расселение в сельской местности строго указывалось производить 

не менее 50 семейств на территории одного сельсовета. Размещение спецпереселенцев 

предполагалось в пустующие здания колхозов, совхозов, предприятий и путем 

уплотнения в домах колхозников и в квартирах рабочих и служащих, совхозов МТС. В 

свою очередь райисполкомы должны были немедленно приступить к выявлению 

пустующих жилых зданий и проведения ремонта зданий, в которых можно было 

разместить спецпереселенцев. Подготовительная работа по приему, размещению, 

расселению и трудоустройству спецпереселенцев  должна была завершиться к 15 

февраля 1944 года. Для перевоза спецпереселенцев к местам вселения облисполком 

был уполномочен мобилизовать автотранспорт и гужтранспорт предприятий Союзной 

и местной промышленности. К моменту прибытия эшелонов со спецпереселенцами, на 

станциях приема должны были присутствовать представители колхозов, совхозов, 

предприятий, в которые вселяются прибывающие, с достаточным количеством 

транспорта для переброски спецпереселенцев к месту поселения. Для быстрейшей 

разгрузки эшелонов и создания условий спецпереселенцам на станциях разгрузки 

должны были организовать приемный пункт, с целью обеспечения спецпереселенцев 

горячим питанием и помещением для ожидания транспорта прибывающего за ними. В 

местах вселения все прибывающие спецпереселенцы должны были пройти тщательную 

санобработку, и только после этого расселяться [ 3, л.5].  

Перед руководящими органами области и районов встала нелегкая задача – в 

короткий срок разместить огромное число прибывающих людей. Для организации 

приема и расселения прибывающего контингента в принимающих районах создавались 

комиссии, были составлены планы мероприятий по приему, расселению, 

трудоустройству и агентурно-оперативному обслуживанию спецпереселенцев, где 

были указаны ответственные исполнители, выполняемая ими работа и сроки 

исполнения.  

Следует отметить, наибольшее количество спецконтингента предусматривалось 

разместить в Лениногорском районе. Так, в соответствии с постановлением ЦК КП(б)К 

от 15 января 1944 г. и директивным письмом Восточно-Казахстанского обкома КП(б)К, 

Лениногорский горком КП(б)К от 2 февраля 1944 г. принимает постановление «О 

мероприятиях по размещению спецпереселенцев». Для оперативного руководства по 

приему, размещению и трудоустройству спецпереселенцев была утверждена городская 

тройка в составе: председателя горисполкома Вдовина, секретаря ГК КП(б)К Гвоздева, 

начальника ГО НКВД Афанасьева. Согласно предварительно разработанному плану 

промпредприятия и колхозы г. Лениногорска должны были принять к расселению и 
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трудоустройству 1210 хозяйств (6065 человек) спецпереселенцев. Принимающими 

организациями выступали следующие предприятия: «Лесоуправление» (415 семей), 

трест «Алтайстрой» (500 семей), «Энергоуправление» (150 семей), «Убинский 

леспромхоз» (100 семей), «Известковый карьер» и колхоз 2-я пятилетка (30 семей), 

Промкомбинат и промартель им. Панфилова (15 семей). Горком обязал руководителей 

предприятий заранее подготовить пункты приема, необходимое количество жилого 

фонда, питание для спецпереселенцев. Были установлены пункты разгрузки, 

санобработки и размещения. Так, на станции Риддер спецпереселенцев – 530 семей 

предусматривалось разгрузить в здании новой бани, в разъезде 323 км – 530 семей в 

здании тракторного и легкового гаражей и клуба, на станции «Ульба» – перевалочная 

(Гавань) – 150 семей в здании клуба. Зав. горздравом т. Рубинштейн для проведения 

санобработки назначил в распоряжение тройки медработника на каждый 

распределительный пункт; планировалось медобслуживание в местах расселения 

спецпереселенцев. Отметим, что персональная ответственность перед бюро горкома за 

подготовку пунктов приема, жилплощади, питания и других вопросов, связанных с 

приемом и размещением возлагалась на руководителей принимающих предприятий. 

Далее отмечалось, что все руководители предприятий, организаций, учреждений и 

колхозов, все указания гортройки по вопросу приема, транспортировки, питания, 

расселения и трудоустройства спецпереселенцев должны выполнять безотказно. На 

станциях прибытия эшелона должны были присутствовать члены райтройки, 

уполномоченные УНКВД и облисполкома. Райтройкам предписывалось принять все 

меры по быстрейшему продвижению спецпереселенцев до места их расселения [4, л. 2]. 

Как отмечалось выше, вся подготовительная работа по приему, размещению, 

расселению и трудоустройству спецпереселенцев должна была завершиться к 15 

февраля 1944 года. Персональная ответственность за правильную и своевременную 

реализацию постановления ЦК КП(б)К возлагалась  на секретаря РК КП(б)К, 

Председателя райсовета депутатов трудящихся и начальника РО НКВД. Большую роль 

в организации приема и размещения спецпереселенцев играли органы НКВД, где для 

работы по обслуживанию спецпереселенцев тщательно подбирались кадры [3, л. 4- 5].  

Для руководства подготовкой и оказания практической помощи в области, 

принимающие переселенцев, командировались ответственные работники СНК, 

работники НКВД Каз.ССР, а также из аппарата перечисленных Управлений при 

Совнаркоме [3, л.5]. Так, в докладной записке на имя секретаря ЦК КП/б/К товарищу 

Шаяхметову, заместителю председателя Совнаркома КазССР товарищу Заговельеву  

«О ходе подготовки к приему и размещению спецпереселенцев по Восточно-

Казахстанской области» по состоянию на 6 марта 1944 г. уполномоченного ЦК КП(б)К 

и СНК КазССР по Восточно-Казахстанской области Климентьева отмечалось, что в 

области создана областная тройка, целью которой было руководство подготовкой и 

размещением спецпереселенцев. В состав областной тройки входили: Председатель 

Облисполкома т. Черных (председатель тройки), секретарь Обкома КП/б/К т. Хасенов и 

начальник УНКВД т. Иванов (члены тройки). В районах также были созданы подобные 

тройки [5,  л. 1]. 

Исходя из материалов докладной записки, в области планировалось в восьми 

районах разместить 6000 семейств, или 30000 спецпереселенцев, в т.ч. в 

Лениногорском – 6650, Кировском – 8750, Верх-Убинском – 2000, Предгорненском – 

2500, Бухтарминском – 2000, Уланском – 3050, Шемонаихинском – 2900 и 

Таврическом – 2250 человек. Предусматривалось задействовать 11 железнодорожных 

станций разгрузки переселенцев [5,  л. 2].  

В докладной записке констатировалось следующее, что «в Шемонаихинском и 

Кировском районах и на Иртышгэсстрое не подготовились к приему спецпереселенцев, 
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так например: в Шемонаихинском районе не были подготовлены пункты санобработки, 

не подвезено к ним топливо. В Кировском районе бездействует тройка, руководители 

района самоустранились от работы, не подготовили помещение для жилья на 200 

человек. До последнего времени руководители Иртышгэсстроя фактически 

саботировали подготовку к приему спецпереселенцев, не подготовили помещение для 

жилья 4.000 человек, не завезли средства санобработки, не выделили ответственных 

лиц по приему». 

Материал докладной записки показывает, что из области в районы с целью 

проверки готовности к приему переселенцев и оказанию практической помощи на 

месте были посланы 7 человек ответственных работников Обкома и облисполкома, 17 

человек работников УНКВД и 10 человек медицинских работников, которые были 

заранее проинструктированы. В свою очередь районы направили ответственных 

работников в колхозы и пункты приема переселенцев [5, л. 1]. За каждым 

прибывающим эшелоном  закреплялся ответственный  работник  из области, для этого 

командировались на места 12 человек работников Обкома КП/б/К и Облисполкома [5, 

л. 2].   

Из докладных, подготовленных тройками, можно сделать вывод о том, что 

районы располагали достаточным объемом подготовленной жилой площади. 

Принимающая сторона выделяла необходимый жилой фонд и по формальным 

признакам была готова к приему. Однако не все запланированные мероприятия были 

выполнены ко времени прибытия эшелонов с депортированными. Наиболее насущной 

проблемой стала нехватка жилья. Несмотря на то, что подготовка к приему 

спецпереселенцев-чеченцев началась еще в начале февраля 1944 года, значительная 

часть спецконтингента была расселена во временных, совершенно не предназначенных 

для проживания помещениях. Прибывающих спецпереселенцев-чеченцев местные 

власти были вынуждены размещать в холодных бараках, пустующих клубах и других 

общественных зданиях, зачастую депортированные чеченцы оказывались под 

открытым небом. Анализ архивных документов, воспоминания депортированных 

позволяют сделать вывод о том, что на местах не были готовы к приему и расселению 

спецконтингента.  

Бывший спецпоселенец Дацаев С., 1939 г.р., г. Усть-Каменогорск, вспоминает: 

«Мне было тогда где-то 5 лет. Привезли в Усть-Каменогорск, бросили нас напротив 

конденсаторного завода, прямо в горах, без всякого укрытия, строительных материалов 

не было. Отец мой сам построил балаган из простого камня. Страдание, голод, холод - 

вот что запомнилось» [6]. 

Из рассказа Айсаговой Л.Л., 1949 г.р., г. Риддер: «Я что помню со слов матери, 

привезли в Лениногорск, заселили в холодном бараке, где не было ни окон, ни дверей. 

Всех, опять же, как скот в стойло. Царил голод» [7].  

Свидетелями прибытия спецпоселенцев в села были и местные жители. Так, 

Полтаранин И.А., 1939 г.р., Верх-Уба (ныне проживающий в г.Усть-Каменогорске) 

вспоминает о прибытии в село спецпоселенцев: «Мне было 5 с небольшим лет. Когда я 

увидел вот эту странную для детского восприятия картину. Наш дом располагался на 

перекрестье дорог. Одна главная дорога шла из Предгорного в центр села, а главной 

дороге подходили две небольшие улочки. Вот это и собственно создавала перекрестье 

трех дорог. Одна главная и две второстепенные дороги. Небольшая площадь на этой 

перекрестье дорог. Я помню себя на этой площадке. Помню много-много саней с 

людьми. Закружавевшие гривы лошадей. Люди укутанные, теперь-то, я понимаю, во 

что попало, людей было много. Лошади шли наметом, быстро бежали. Мне в силу 

возраста неизвестно было, куда эти сани ехали. Только потом мне сказали, везли 

чеченцев в клуб расселять» [8]. 
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Очевидцы отмечали, что у спецпереселенцев-чеченцев были узлы, происходило 

это потому, что высланным людям дали считанные минуты на сборы. Анисимова О.В., 

1955 г.р., с. Выдриха, рассказывает: «Чеченцы появились в Выдрихе весной 1944 года. 

Как вспоминает уроженка села Зоя Степановна Кривоногова (1933 г.р.), «привезли их 

со станции Аврора, шли большой группой по центральной улице к верхней части села. 

Впереди шли женщины и дети. Женщины в руках и за плечами несли большие узлы. 

Следом, заложив руки за спины, шли сурового вида мужчины. Мы, ребятишки и 

взрослые, смотрели на это шествие от своих ворот». Чеченцев подселяли сначала в 

семьи выдрихинцев, выделяли жильё в опустевших по каким-либо причинам домах. 

Например, в доме раскулаченной и высланной в начале 1930-х г. семьи Снегиревых по 

улице Советской, где сначала несколько лет была Школа Колхозной Молодёжи 

(ШКМ), а потом, после постройки в 1939 году средней школы-десятилетки, ШКМ 

ликвидировали, а здание разделили на две квартиры и отдали переселенцам. Здесь и 

сейчас жилой дом» [9]. 

Следует отметить, на местах намеченный план выполнялся не везде. Мероприятия 

по размещению и обустройству спецконтингента иногда осуществлялись необдуманно, 

несогласованно. Прибывшие спецпереселенцы не сразу доставлялись к местам 

дислокации. Так, в середине марта 1944 г. по настоянию областных организаций 

Восточно-Казахстанской области  в рабочих поселках «Иртышгэсстроя» (п. Аблакетка – 

А.К.) был размещен приехавший в область спецконтингент из Чечено-Ингушской ССР. 

Размещение спецконтингента было вызвано бездорожьем и отсутствием навигации на 

Иртыше, не позволившим областным организациям отправить людей в районы, и носило 

временный характер, с грубым нарушением жилищно-санитарных норм и элементарно 

бытовых условий.  Во временные жилые и наскоро приспособленные под жилье общие 

бараки с 2-х ярусными нарами были вселены мужчины, женщины и дети в количестве 

3400 человек, хотя при сравнительно нормальном расселении едва ли позволительно 

было помещать более 2000 человек [10, л.]. 

Отметим, что в Постановлении ЦК КП(б)К от 15 января 1944 г указывалось, что «В 

местах вселения колхозах, артелях, совхозах и предприятиях всех прибывающих 

спецпереселенцев подвергайте тщательной санобработке и размещение  их в 

общежитиях и квартирах производите только после прохождения санобработки» [3, л. 5].   

Однако на местах предусмотренные меры не всегда выполнялись. Так, 

прибывшие спецпереселенцы были размещены на Аблакетке без соблюдения 

медицинских правил и условий, не был произведен предварительный медицинский 

осмотр спецпоселенцев, что привело к тому, что больные сыпью люди, не были 

госпитализированы [11, л.60]. 

Таким образом, подготовительная работа к приему спецпереселенцев 

представляла собой целую систему мероприятий по обеспечению жильем, трудовому 

устройству и доставки от станций разгрузки к местам расселения. Для претворения 

этой системы мероприятий в жизнь были привлечены все руководящие структуры – 

представители партийных органов и местных исполкомов, также принимающие 

организации. Контроль и ответственность за своевременное исполнение мероприятий 

по подготовке к приему эшелонов с спецпереселенцами в пунктах разгрузки и за их 

расселение возлагалась на тройки и органы НКВД. Тем не менее, в большинстве 

принимающих районах подготовка к приему спецпереселенцев не была проведена на 

требуемом уровне. 

Местные органы власти встречали большие трудности в расселении, 

хозяйственно-бытовом обустройстве спецпоселенцев. Они должны были заниматься 

вопросами размещения, бытового устройства, снабжения продуктами питания, 

трудоустройства, правового оформления, медицинского обеспечения 
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спецпереселенцев.Однако фактически всеми вышеперечисленными вопросами 

занимались организации, в которые трудоустраивали депортированное население. 

Многие руководители принимающих организаций с халатностью отнеслись к своим 

обязанностям. Заинтересованность принимающих организаций для покрытия 

недостатка рабочей силы не означала их полную готовность к приему 

спецпереселенцев. Главной проблемой расселения во всех районах области стал 

дефицит жилого фонда. Подготовленного жилья было недостаточно, и 

спецпереселенцев размещали в клубы, в гаражи, в порядке уплотнения рабочих 

колхоза, в необорудованные бараки. 
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ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Формативное оценивание – это целенаправленный непрерывный процесс 

наблюдения за учением обучающегося поурочно, ежедневно. Его называют также  

«неформальным» (чаще всего безотметочным) оцениванием на основе устного 

оценочного суждения и текущего оценивания в рамках урока. Оно основывается на 

оценивании в соответствии с критериями и предполагает обратную связь. Формативное 

оценивание осуществляется в различных формах и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и недочеты до 

проведения констатирующей работы. Каждый учитель знает, как трудно сохранить 

познавательный интерес ребёнка, развить в нём желание учиться, трудиться. Ученик и 

учитель вместе решают проблемы, становясь партнерами в процессе обучения.  

Формативное оценивание – это оценивание прогресса учащихся с целью внесения 

изменений в процесс учения и, соответственно, обучения на ранних этапах. Кроме того, 

формативное оценивание позволяет учащимся осознавать и отслеживать собственный 
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прогресс и планировать дальнейшие шаги с помощью учителя. Формативное 

оценивание должно быть неотъемлемой частью преподавания и обучения, а не 

рассматриваться как дополнительные упражнения или тесты. Таким образом, 

формативное оценивание дает возможность учителю отслеживать процесс 

продвижения учащихся к целям их учения и помогает учителю корректировать 

учебный процесс на ранних этапах, а ученику – осознать большую степень 

ответственности за свое образование. Формативное оценивание – это часть обучения и 

оно может быть включено в структуру занятий в классе. Формативное оценивание 

перед началом работы призвано выявить потребности учащихся, оценить владение 

учащимися учебным материалом, выявить интересы каждого учащегося, а также 

наметить цели. Оно  в процессе работы направлено на поощрение самостоятельности и 

взаимодействия, на осуществление мониторинга прогресса, на проверку понимания, на 

мотивирование метапознания. [1], [2]. 

Формативное оценивание должно быть построено на следующих основаниях [3]: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

Особенности техник формативного оценивания заключаются в использовании 

аналитических инструментов и приемов для измерения уровня усвоения, прогресса 

учащихся в процессе познания. Оценивание способствует обратной связи в обучении. 

Результаты такого оценивания можно применять для выработки рекомендаций по 

улучшению обучения и учения. Стратегии формативного оценивания обращаются к 

информационным потребностям учителя, помогая критически оценивать вопросы: Кто 

понял и не понял урок, каковы потребности и преимущества ученика? Какую обратную 

связь необходимо предоставить ученикам? Каковы корректировки в процесс 

преподавания нужно внести? Таким образом, информация о методах формативного 

оценивания помогает учителю охватить, интерпретировать и воздействовать на 

достижения ученика. Учитель должен использовать разнообразные методы и средства 

для оценивания того, как учащиеся формулируют, анализируют, обобщают 

информацию, и на основании полученных результатов оценивания соответственно 

корректировать свое преподавание. [4] 

Один из приемов формативного оценивания являются карты результативности, 

на которых чётко прописаны критерии по которым, каждый ученик должен оценить 

свою работу, выяснить причину допущенных ошибок и поставить перед собой задачи 

для исправления данных ошибок. Так, например, на уроке русского языка по теме 

«Учимся рассказывать о погоде» во время написании словарных слов используется для 

формативного оценивания карта результативности. С помощью дидактических 

карточек, ученики самостоятельно, опираясь на наглядность, записывают слова, ставят 

ударение, подчёркивают орфограммы. Всю свою проделанную работу каждый ученик 

оценивает сам с помощью карт результативности, на которых написаны следующие 

критерии: правильное написание букв, верное написание орфограмм,  соблюдение 

правильного письма. Каждый ученик оценивает сам себя по данным критериям, ставит 

плюс в той графе, где его работа совпадает с данным критерием. Затем, ребята чётко 

проговаривают что у них получилось и говорят свои минусы, где не совпадает данный 
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из критериев. И каждый из ребят ставит перед собой цель, как исправить свои ошибки, 

написание каких словарных слов им нужно запомнить. На следующих уроках русского 

языка  продолжается работа  со словарными словами, где учитываются ошибки, 

которые были допущены на предыдущем уроке. Таким образом, прослеживается  как 

каждый ученик запомнил написание словарных слов. 

Все виды оценивания, а формативное оценивание в особенности, предполагают 

использование тщательно разработанных критериев для организации работы 

обучающихся. Использование критериев оценивания послужило хорошим 

руководством для  учеников в процессе выполнения заданий. Они научились более 

объективно оценивать качество своей работы, ведь умение оценивать необходимо им в 

будущем. Совместно с детьми разрабатываются критерии оценивания по каждому виду 

заданий.  Необходимо, чтобы критерии были доступными и понятными для детей. 

Важнейшей целью образования является воспитание ученика, который может учиться 

самостоятельно. Для развития навыков самостоятельности и совместной деятельности  

используются  такие методы оценивания, как «Самооценивание и Взаимооценивание», 

которые дают ученикам возможность оценить собственный успех, свои мысли и учебу, 

и продумать способы их улучшения.  Эффективно использовалось на уроках русского 

языка  самооценивание, когда каждый ученик комментировал, как он работал на уроке, 

что у него получилось, а что нет. При изучении темы «Учимся рассказывать о погоде» 

(«Русский язык», 2 класс) мы предлагаем использовать разноуровневые формы и 

задания формативного оценивания. При знакомстве с текстом о погоде учитель просит 

учащихся показывать ему сигналы рукой, свидетельствующие о понимании или 

непонимании материала. Для этого учитель предварительно договаривается с 

учащимися об этих сигналах: я понимаю и могу объяснить (большой палец руки 

направлен вверх); я все еще не понимаю (большой палец руки направлен в сторону); я 

не совсем уверен  (помахать рукой) Посмотрев на сигналы, учитель предлагает 

некоторым учащимся высказаться. Учитель задает уточняющие вопросы и проводит  

беседу по тексту: 

1. Назовите времена года. 

2. Какими словами называют настроение у времен года? 

3. Какая погода бывает зимой? 

4. Какую погоду любит весна? 

5. Какая погода бывает летом?.. 

Потом учитель предлагает  составить «Корзину идей»: написать новые слова из 

текста  на доске. Прослушав ответы, ученики  начинаютвзаимооценивать друг друга. 

Обсуждение полученных записей в парах (группах). Учащиеся выделяют совпадающие 

представления, наиболее оригинальные идеи, вырабатывают коллективный вариант 

ответа. Ученики  пишут: зима, весна, лето, осень, холодная погода, теплая погода, 

солнечная погода,  ветреная погода, дождливая погода . 

Для закрепления учитель произвольно делит учеников на малые группы (по 4-5 

учащихся в группе). Каждая команда получает задание.  

Задание 1 команды Задание 2 команды Задание 3 команды 

Составьте   и напишите  

3 вопроса  к тексту 

Подготовьте пересказ 

текста 

Устно составьте 

диалоги к тексту  

 

После ответов каждой команды ученики  начинаютвзаимооценивать друг друга. 

Взаимооценивание: Какая команда лучше выполнила задание? Почему? Какой ученик 

ответил лучше всех?  

С целью развития критического мышления мы предлагаем следующие задания: 

Заполните таблицу «Тонкие и толстые вопросы». 
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Составьте три «тонких» вопроса Составьте три «толстых» вопроса 

  

 

Прием «Корзина идей» проводится на этапе актуализации знаний с целью 

расширения представления учащихся знаниями других участников. На первом этапе 

каждый индивидуально записывает в тетради все, что знает по изучаемой теме, затем 

на втором этапе группа проводит мозговой штурм, на 3 этапе после предварительного 

обсуждения на стикере записывается общее понятие оценивания и перед 

вывешиванием на Корзину зачитывают свои предположения. Надо заполнить три 

«Корзины идей». В первую «Корзину идей» 1 команда пишет слова, словосочетания, 

предложения на тему «Зима». (Например: Зимой погода морозная, холодная. Падает 

белый, пушистый снег. Дети лепят снеговика, катаются на санках, коньках и 

лыжах…). Во вторую «Корзину идей» 2 команда пишет слова, словосочетания, 

предложения по теме «Весна». В третью «Корзину идей» 3 команда пишет слова, 

словосочетания, предложения по теме «Лето». Прослушав ответы, ученики начинают 

взаимооценивать друг друга. Обсуждение полученных записей в парах (группах). 

Учащиеся выделяют совпадающие представления, наиболее оригинальные идеи, 

вырабатывают коллективный вариант ответа.  

На этапе закрепления ученикам  предлагается написать синквейн на основе 

изученного материала.  

Например: 

Снег 

Белый, пушистый 

Падает, идет 

Ребята из снега вылепили снеговика 

Снежинка 

На этапе релаксации ученики пишут «Одноминутное эссе». Учитель записывает 

или озвучивает один из предложенных ниже вопросов по теме: (1) Что, по вашему 

мнению, было наиболее важным из того, что вы узнали (выучили) сегодня? (2) Какой 

вопрос вам запомнился? (3) Что для вас было наиболее трудным, непонятным сегодня? 

Заполните  таблицу 

Какие новые слова 

узнали из текста  

 

Какие из этих слов не 

вызывают трудности при 

написании  

Какие из этих слов являются для 

вас непонятными и вызывают 

трудности при написании 

Сугроб, дождливый, 

пасмурный 

Дожливый, сугроб Пасмурный 

 

Для выполнения «Элективного теста» учитель раздает каждому учащемуся 

карточки с буквами «A, B, C, D», просит учеников ответить одновременно, т.е. поднять 

карточку с правильным ответом.  

 О каком времени года мы говорим «пасмурная, дождливая,  ветреная»? 

(Ответы: зима, весна, осень, лето) 

 Назовите весенние месяцы (Ответы: сентябрь, октябрь, ноябрь; декабрь, 

январь, февраль: июнь, июль, август; март, апрель, май ) 

 Продолжите предложение  «Зима любит ….» (Ответы: жаркую погоду, 

теплую, солнечную погоду, морозную погоду). 

 Продолжите предложение «Летом погода бывает…» (Ответы: холодная, 

морозная, дождливая, жаркая). 

Для использования техники «Внутренний и внешний круг»учащиеся образуют 

два круга: дети стоят лицом друг к другу и  задают друг другу вопросы по пройденной 
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теме. Учащиеся из внешнего круга передвигаются и создают новые пары. 

Продолжается работа с диалогами. На этапе актуализации или закрепления знаний 

используется прием «Кубик Блума». «Кубик Блума» – это способ формулировки 

учебного задания в соответствии с темой. Кубик представляет собой объёмную фигуру, 

на сторонах которой написаны слова, являющиеся отправной точкой для ответа: 

 Назови, какие новые слова о погоде ты узнал.  

 Почему осенью птицы улетают на юг? 

 Объясни значение словосочетания «пасмурная погода»? 

 Предложи синонимы к словам «ботинки» 

 Придумай несколько предложений о погоде. 

 Поделись своими знаниями о погоде. 

Прием «Ромашка Блума». Прием используется для обучения учащихся 

составлять тонкие и толстые вопросы, вопросы низкого или высокого порядка. Шесть 

лепестков — шесть типов вопросов. Простые вопросы: вопросы, ответами на которые 

будут какие-либо факты. Уточняющие вопросы, задаются, чтобы уточнить 

подразумевающую информацию, но не названную по каким-то причинам. 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». 

Творческие вопросы. Обычно с частицей «бы». Оценочные вопросы. Почему знание 

языков ценится высоко? Практические вопросы. Если речь идет о связи теории и 

практики.  

Задания, направленные на формирование грамотного письма 

Критерий оценивания: Обучающийся пишет новые слова без ошибок 

Дескриптор Обучающийся 

                     — вставляет пропущенные буквы                    

                     — подчеркивает буквы, вызывающие затруднения при написании 

Задание 1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы 

Х…лодный, в.треный, м…роз, д…ждливый, п…года, в..сна, ос..нь, д…кабрь, 

н…ябрь, ф…враль. 

Задание 2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы 

З…мой п…года х…лодная. 

Лето л…бит жаркую п…году. 

Ос…нью часто бывают д…жди.  

Задание 3. Допишите предложения 

Зимой дети любят …. 

Снег падает белый и … 

Осень любит дождливую …. 

Задание 4. Перепишите. В данных словах подчеркните буквы, вызывающие  

у вас затруднения при написании. 

Осень, пасмурный, весна, дождливый, холодный, погода, снег, ветер, пушистый, 

облачный, летний, зимний. 

Задание 5. Подберите родственные слова. В данных словах подчеркните 

буквы, вызывающие  у вас затруднения при написании. 

Образец: зима – зимний 

Дождь, осень, лето, весна, ветер, снег, облако. 

Таким образом, формативное оценивание предназначено для определения уровня 

освоения знаний, навыков в процессе повседневной работы в классе или дома, а также   

направлено на определение возможностей улучшения обучения, методов и форм 

реализации этих возможностей. Учащиеся сами могут определить свои пробелы в 

знаниях, но для этого нужно приложить усилия, старания, желание научиться чему-

либо. При использовании формативного оценивания учащиеся критично относятся к 
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себе и к своим товарищам, высказывают свою точку зрения, оказывают помощь друг 

другу во время групповой работы, при обсуждении критериев, появляется интерес к 

предмету, повышается мотивация.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Согласно статье 8 УПК РК задачами уголовного процесса являются пресечение, 

беспристрастное, быстрое и полное раскрытие, расследование уголовных 

правонарушений, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их 

совершивших, справедливое судебное разбирательство и правильное применение 

уголовного закона, защита лиц, общества и государства от уголовных 

правонарушений[1]. 

В то же время на фоне формирования восстановительного правосудия уместным 

было бы обсудить возможность внедрения такой задачи уголовного процесса, как 

восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, государства 

и юридических лиц, содействие мирному урегулированию спора, предупреждение 

правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и 

суду. 

Нормы уголовно-процессуального права уже сегодня содержат в себе 

возможность более широкого применения медиации в уголовном процессе, но 

применение медиации пока в уголовном процессе применяется не так активно, как 

могло бы применяться.  

1. Медиаторов сегодня привлекают, как правило, на стадии рассмотрения дела в 

суде. Ввиду того, что при проведении медиации в рамках уголовного процесса дело не 

может быть по этому поводу приостановлено, то зачастую просто-напросто не хватает  

времени для того, чтобы обвиняемый мог возместить ущерб потерпевшему. В этой 

части необходимо ввести практику приглашения медиаторов на досудебной стадии, 

когда времени еще достаточно, и обвиняемый может за предоставленное ему время 

попытаться заработать средства для возмещения ущерба, а, возможно, отработать 

нанесенный ущерб потерпевшему.  

И это на фоне того, что количество уголовных дел, прекращенных в связи с 

примирением сторон в порядке медиации в судах в два раза больше, чем  на 

досудебных стадиях. А все это благодаря поставленной работе в судах. Когда дело 

поступает в суд, судья на первом заседании или секретарь суда перед заседанием 

направляет стороны к медиатору, который дежурит в суде. Добровольность при этом 
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никак не нарушается, потому что в кабинетах  медиации представлен весь перечень 

медиатора территории, на которой работают медиаторы. Дежурный медиатор 

разъясняет сторонам сущность медиации, ее эффективность, как для потерпевшего, так 

и для подсудимого. Стороны самостоятельно принимают решение участвовать в 

процедуре медиации или нет.  Но, как видим из статистики, количество людей, которые 

находят разрешение спора при помощи медиатора на стадии судебного разбирательства 

в два раза больше тех, кто находит разрешение спора на досудебной стадии.   

Сегодня эту проблему пытаются решать посредством открытия кабинетов 

медиации в отделениях полиции, при органах прокуратуры, однако это далеко не 

решение  проблемы. Зачастую медиаторы сталкиваются с тем, что устанавливают 

графики дежурств, «дежурят» в так называемых кабинетах медиации, охраняя стены 

этих кабинетов, потому что нет механизма работы, в итоге теряется всякий смысл.  

Прежде чем открывать кабинеты медиаторов, необходимо продумать механизм 

работы.  

Органы дознания и следствия сегодня не заинтересованы в работе медиаторов, 

поэтому и не разъясняют подозреваемым и потерпевшим возможности процедуры 

медиации, в связи с чем дело доходит до суда, и только на стадии судебного 

разбирательства потерпевший и обвиняемый узнают вообще о существовании такой 

процедуры, как медиация. 

Законодательство позволяет применять медиацию на досудебных стадиях, но 

нет механизма эффективного  разъяснения сторонам уголовного процесса  

возможностей и эффективности процедуры медиации.  

2. Сегодня далеко не все, если не подавляющее большинство практиков 

(дознаватели, следователи, сотрудники органов прокуратуры) не понимают для чего 

вообще нужна процедуры медиации в уголовном процессе. Случается, что так и 

спрашивают: «Зачем нужен медиатор, если стороны сами могут договориться?». 

Действительно, там, где стороны самостоятельно способны договориться медиатор не 

нужен, медиатор нужен там, где сторонам сложно найти общее решение.  

Но в уголовном судопроизводстве медиация  - это не способ достижения 

решения по возмещению ущерба, это способ восстановительного правосудия, где 

посредством процедуры медиации происходит восстановление нарушенных прав 

потерпевшего  и ресоциализация лица, совершившего уголовное правонарушение.  

Медиатор, работая по уголовным делам, как правило, работает не только по 

вопросам возмещения ущерба, медиатор вместе со сторонами анализирует причины 

совершения уголовного правонарушения, вместе с обвиняемым, а иногда и с 

потерпевшим решает вопросы о том, что нужно сделать для того, чтобы обвиняемый 

вновь не совершил уголовное правонарушение.  

В практике медиаторов ОО «Восточно-Казахстанский центр медиации и права 

«Альтернатива»» были медиации, в ходе которых потерпевший брал на работу 

подсудимого с тем, чтобы последний получил шанс на ресоциализацию; когда 

потерпевший и обвиняемый вместе принимали решение о том, что обвиняемому 

необходимо пройти курс лечения от наркомании, и обвиняемый по итогам процедуры 

медиации первый раз за 18 лет героиновой зависимости обратился к добровольному 

лечению; когда потерпевший помогал подсудимому восстановить документы, встать 

на очередь на жилье .  

А мы считаем, что потерпевший нуждается только в возмещении ущерба.  

То есть медиация работает, как на восстановление нарушенных прав 

потерпевшего, так и ресоциализацию лица, совершившего уголовное 

правонарушение.  
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3. Сегодня применение медиации по уголовным делам ограничивается только 

уголовными проступками, преступлениями небольшой и средней тяжести, ввиду того, 

что ч.1 ст.1 Закона РК «О медиации» оговаривает, что  сферой применения медиации 

являются споры (конфликты), рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства 

по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступках, 

если иное не установлено законами Республики Казахстан. И зачастую медиацию в 

уголовном процессе приравнивается к освобождению от уголовной ответственности в 

связи с примирением сторон, но это нет. Медиация – это не есть освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением, это способ, инструмент найти 

взаимоприемлемое решение в уголовно-правовом деликте на основе закона[2].  

Так, пункт 5 статьи 170 УПК РК предусматривает, что по итогам рассмотрения 

гражданского иска в уголовном деле суд выносит одно из следующих решений:  5) об 

утверждении мирового соглашения либо соглашения об урегулировании спора в 

порядке медиации по гражданскому иску и прекращении производства по 

нему[1]. Правовая природа уголовного правонарушения и гражданско-правовых 

требований, вытекающих из факта совершения уголовного правонарушения суть 

разная. А потому споры по гражданско-правовым требованиям, вытекающим из факта 

причинения вреда и ущерба уголовным правонарушением – это не уголовно-правовые 

споры, а гражданско-правовые. И в этой части применение медиации по 

гражданскому иску, заявленному в ходе уголовного процесса подчиняется нормам 

гражданско-процессуальным. Отсюда следует, что при разрешении правового спора 

по гражданскому иску в рамках уголовного дела возможно применение медиации 

независимо от категории преступления, но, разумеется, если это категория 

преступления, по которому невозможно применение статьи 68 УК РК, то соглашение 

об урегулировании спора в порядке медиации не может быть основанием для 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.  В то же 

время, если в соответствии с соглашением об урегулировании спора в порядке 

медиации по гражданскому иску по тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо 

по преступлению небольшой или средней тяжести, где потерпевший не согласен на 

примирение,  ущерб возмещен, то судья обязан дать оценку этому факту как 

смягчающему обстоятельству, согласно п.6.ч.1 ст.53 УК РК[3]. Но, если в 

соответствии с соглашением об урегулировании спора в порядке медиации стороны 

договорились о возмещении ущерба в рассрочку, то такое соглашение имеет право на 

существование, но ему нельзя дать оценку, как смягчающему обстоятельству.  

4. В свете обозначенной парадигмы развития системы правосудия в 

направлении становления и развития восстановительного правосудия совершенно 

оправданно использовать ресурсы медиации  при применении норм о назначении 

уголовного наказания в виде ограничения свободы, при применении норм об УДО, о 

замененеотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращении 

срока назначенного наказания, о назначении уголовного наказания условно.  

Так, согласно ч.2 статьи 44 УК РК пробационный контроль осуществляется 

уполномоченным государственным органом и по решению суда включает исполнение 

осужденным обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы 

без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего 

контроль за поведением осужденного; не посещать определенные места; пройти курс 

лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, заболеваний, передающихся 

половым путем; осуществлять материальную поддержку семьи; другие обязанности, 

которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения 

им новых уголовных правонарушений[3]. Перечень обязанностей, который может 

наложить суд при назначении ограничения свободы неисчерпывающий, а, 
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следовательно, в рамках разрешения гражданского иска по уголовному делу, суд 

может утвердить соглашение об урегулировании спора в порядке медиации или 

мировое соглашение по гражданскому иску, которым предусмотрено возмещение 

ущерба потерпевшему в течение строго определенного времени. А потом заложить 

обязанность исполнить условия мирового соглашения или соглашения об 

урегулировании спора в порядке медиации на подсудимого при вынесении приговора. 

Такой подход, с одной стороны позволит сохранить практику применения наказания, 

не связанного с лишением свободы, с другой – будет мотивировать осужденного 

исполнять соглашение, возмещая ущерб потерпевшему. В случае же неисполнения 

данной обязанности, как любой другой из возложенных, ограничение свободы может 

быть заменено на лишение свободы.  

Первый абзац части 1 статьи 72 УК РК предусматривает право суда освободить 

лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение свободы, после фактического 

отбытия сроков, указанных в частях третьей, четвертой и пятой статьи 72 УК РК, если 

судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного наказания[3]. 

При этомза лицом, освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в 

виде лишения свободы, в течение оставшейся неотбытой части наказания судом 

устанавливается пробационный контроль по правилам части второй статьи 44 УК РК. 

То есть механизм тот же самый, что и при назначении ограничения  свободы[3]. 

Перед рассмотрением ходатайства осужденного об УДО между ним и 

потерпевшим может быть заключено соглашение об урегулировании спора в порядке 

медиации по возмещению ущерба, при этом если по соглашению ущерб возмещается 

до рассмотрения дела об УДО в суде, то применяется второй абзац части 1 статьи 72 

УК РК, если же в соответствии с соглашением предусмотрена рассрочка выплаты 

возмещения ущерба, то суд вправе утвердить соглашение, как соглашение, 

заключенное в рамках исполнительного производства в части гражданского иска, а 

обязанность по возмещения ущерба предусмотреть в постановлении об УДО в 

качестве обязанности, вменяемому условно-досрочно освобожденному. В случае 

неисполнения это обязанности  УДО может быть отменено. Таким образом, мы 

достигаем цели применения мер, альтернативных уголовном наказанию и мотивируем 

осужденного к возмещению ущерба, причиненного преступлением.  

5. Согласно части 1 статьи 73 УК РК лицу, отбывающему лишение свободы за 

преступления небольшой, средней тяжести или тяжкие преступления, в случае 

полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия у 

него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

оставшаяся неотбытой часть наказания может быть заменена судом более мягким 

видом наказания[3]. При этом лицо может быть полностью или частично 

освобождено от отбывания дополнительного вида наказания, за исключением 

наказаний, назначенных пожизненно. Наряду с отсутствием злостных нарушений, 

между осужденным и потерпевшим может быть заключено соглашение об 

урегулировании спора в порядке медиации по гражданскому иску в рамках 

исполнительного производства, оценку которому суд также имеет право дать.  

6. Согласно части 1 статьи 63 УК РК если, назначив наказание в виде лишения 

свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без 

отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. В 

соответствии с частью 3 статьи 63 УК РК При назначении условного осуждения суд 

устанавливает по правилам части второй статьи 44 УК РК пробационный контроль на 

весь назначенный срок лишения свободы, а несовершеннолетним на срок от шести 

месяцев до одного года[3]. 
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В данном случае также на стадии рассмотрения дела в суде между подсудимым 

и потерпевшим может быть заключено соглашение об урегулировании спора в 

порядке медиации по гражданскому иску, в том числе предусматривающее 

определенный порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением. А 

обязанности по его исполнению могут быть возложены судом на подсудимого в 

рамках части 3 статьи 63 УК РК[3].  И также при неисполнении условий соглашение, 

условное осуждение может быть отменено и заменено на реальное лишение свободы.  

7. Надо отметить, что судебная практика по применению обозначенных норм 

имеется в суде № 2 г. Усть-Каменогорск, однако нельзя сказать, что практика 

сложилась. Судьи опасаются применять нормы тем образом, что описан выше. Ввиду 

чего имеющийся опыт необходимо распространить среди судей и более широко 

применять восстановительную медиацию.  

И, кроме того, пора задуматься о системе ресоциализации лиц, как 

освобожденных от уголовной ответственности ввиду примирения сторон, так и лиц 

осужденных.  

Анализ статистики повторности уголовных правонарушений за периоды с 2012 

по 2014 годы и с 2015 по2017 годы  (то есть до вступления в силу Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов РК и после), показал, что уровень повторности 

вырос в два раза (с 13,5% в 2012-2014 годах до 28,3% в 2015-2017 годах). 

Разумеется, факторов, влияющих на рост повторности совершения уголовных 

правонарушений много, но немаловажным является факт того, что, механизмы 

ресоциализации не работают на граждан, совершивших уголовные правонарушения  и 

освобожденных от уголовной ответственности в связи примирением сторон. 

Складывается ситуация, при которой лицо, уже живущее в мире преступности, 

не имеющее, как правило, постоянного трудового дохода после примирения вновь 

попадает в ту же среду, вновь совершает уголовное правонарушение. 

В целом же медиация в уголовном процессе развивается, и перспективы данной 

процедуры в Республике Казахстан на основе имеющегося исторического опыта 

внушают вполне оправданные надежды.  
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ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА В ДИСКУРСЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ПРЕССЫ 
 

Сегодня наша республика выглядит благополучным островком стабильности и 

покоя. Для полиэтнического Казахстана особенно важно межнациональное и 

гражданское согласие в обществе. Следует отметить, что именно СМИ служат мощным 

средством укрепления согласия в обществе, воспитания уважения и терпимости к 

культурному, религиозному и этническому многообразию. 

Большинство ученых, филологов, политологов и журналистов отмечают, что 

культура содействует проницаемости этнических границ и сокращению социально-

культурных дистанций между народами, их духовному взаимообогащению. 
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Новое время, новые условия выдвигают на первый план задачу – 

профессиональную подготовку специалиста, главным достоянием которого является 

общечеловеческая культура и общественные ценности, готового к культурному, 

профессиональному и личностному общению с представителями стран с иными 

социальными традициями, общественным устройством и языковой культурой. 

Современное развитие международных контактов выявило потребность в 

высококвалифицированных переводчиках, способных обеспечить продуктивное 

общение разноязычных партнеров. Работник СМИ Республики Казахстан должен быть 

профессионалом в своей сфере, а также обладать знаниями в области культуры и 

перевода. Современное общество выявляет и ставит перед СМИ проблемы 

общечеловеческого и планетарного мышления. 

В этой связи открываются широкие перспективы изучения дискурса прессы РК. 

Посредством текстов (дискурса) СМИ отображаются фрагменты окружающей 

действительности. 

Решительные трансформации государственного устройства, политической 

системы, идеологических доминант, экономического уклада Республики Казахстан 

повлекли за собой значительные изменения в словарном составе русского языка 

ХХI века. 

В осуществлении межкультурной коммуникации сегодня первостепенная роль 

принадлежит СМИ, особенно периодическим изданиям, телевидению, радио, 

Интернету. 

Известно, что язык СМИ суверенного Казахстана, публицистика обогащают 

русский язык, насыщая речь оценочными оборотами, формируя отточенную речь, 

мысли. Сила и преимущество публицистики, занимающей в языке СМИ важное место, 

– в прямом воздействии на адресата, аудиторию. 

В последнее время можно наблюдать рост культурных и, как следствие, языковых 

контактов различных стран, народов и этнических групп. В результате языковых 

контактов во взаимодействующих языках появляются контактные элементы – языковые 

единицы, пришедшие в язык вследствие языковых контактов и отражающие все их 

последствия. Языковые контакты возможны на различных уровнях, хотя чаще всего к 

контактным элементам относятся лексические единицы. В газетном дискурсе РК 

можно наблюдать интересные языковые факты. В газетных текстах очень часто 

встречаются новообразованные и заимствованные слова из разных языков мира. 

Необходимо отметить, что постоянно в социуме происходят языковые контакты между 

русским и казахским, французским и испанским, английским и различными 

иностранными языками. Пресса активно реагирует на такой вид коммуникации. В 

дискурсе прессы Республики Казахстан зафиксированы различные иностранные слова. 

Журналисты и авторы различных текстов упоминают их в своих творческих шедеврах. 

В своей журналистской практике все осуществляют практику перевода. 

 В процессе контактирования в русском языке появились контактные элементы 

испанского и французского происхождения. К ним относятся лексические единицы и 

их производные, имена собственные, словосочетания и выражения, которые 

появляются в различных сферах, таких как «культура и традиции»,  «быт и 

повседневная жизнь», «человек и его характеристики», «торговля и финансы», 

«животный мир», «растительный мир», «наука», «государственное устройство и 

общественно-политические отношения», «религия», «техника и производство», 

«военное и морское дело», «журналистика», «неживая природа» и др. Несомненно, что 

в результате русско-испано-французских языковых контактов, русский язык прессы РК 

заимствует лексические единицы, отражающие особенности быта и повседневной 

жизни испанского и французского, американского народа. Наше исследование 
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показало, что сфера «быт и повседневная жизнь» включает следующие тематические 

группы испанских и французских, тюркских контактных элементов: «еда и кулинария», 

«строение и их части», «одежда», «фирма» и «другие». В нашей статье 

рассмотрим одну интересную тематическую группу «еда и кулинария». В процессе 

межкультурных и языковых контактов в русский язык было заимствовано значительное 

число слов, которые называют традиционные, национальные блюда Испании, Франции. 

В эту группу включены также все лексические элементы, связанные с едой, ее 

приготовлением и хранением. 

В публицистических текстах, чаще всего в рекламном дискурсе встречаются 

названия неалкогольных напитков. Приведем лишь один пример: coca-cola (кока-кола - 

американское слово, популярно в современном мире с 1945 г.). Эта лексическая 

единица представляет собой испанский контактный элемент, поскольку 

слово coca или коки стало известно в Испании с 1569г. Некоторые исследователи 

отмечают, что испанское заимствование от coca имеет два значения:1) кока, 

кокаиновый куст; 2) лист коки, заимствованное из языка Платы. Если вернуться к 

истории рекламы самого напитка, то следует отметить, что напиток кока-кола возник в 

1886 году г. Атланте (Америка). Создателем напитка был аптекарь - Джон Пэмбертон. 

Реализовать и сделать популярным этот напиток, ему помог бизнесмен Якоб. 

Среди испанских контактных элементов, относящихся к еде, выделяются 

национальные блюда (11 лексических единиц). Можно привести следующие 

примеры: qaspacho 1845 г. – окрошка «гаспачо» испанское блюдо. Испанские 

слова гаспачо и паэлья зафиксированы были в газетных и журнальных текстах 

Казахстана, посвященных кулинарной тематике. Паэлья –это испанское блюдо из мяса, 

рыбы, риса и овощей (журнал «Лиза» май, 2003г.). 

Анализ динамики проникновения контактных элементов показывает, что 

языковые контакты носят постоянный процесс, в результате чего испанский язык 

оказал существенное влияние на русский в тематической группе «еда и кулинария» 

через дискурс периодики и СМИ. Это вполне закономерно, поскольку при языковых 

контактах в первую очередь, заимствуются слова, отражающие реалии повседневной 

жизни того или иного народа. На примере заимствованных слов в русскоязычных 

газетах и журналах РК становится очевидным, что в процесс заимствования 

втягиваются не только отдельные единицы, но целые группы слов, между которыми в 

языке-источнике существовали определенные отношения. 

В Республике Казахстан проживают единой семьей представители 130 

национальностей и народностей. Каждый из народов вносит свою лепту в культурный 

и социолингвистический аспект нашего государства. Например, многие казахские 

слова и тюркские заимствования (производные от них) употребляются в газетных и 

журнальных текстах русскоязычной прессы РК.  Пример: слова домбрист, 

таможенник, казначей, сыбызгист, алмазник и другие производные от тюркизмов 

регулярно встречаются в газетных текстах. В газетах «Казахстанская правда», 

«Экспресс К», «Литер», «Панорама», «Вечерний Алматы», «Время», «Антенна» часто 

используется региональная лексика, а также слова экзотического характера. 

Тюркские заимствования по-разному освоились в языке, в связи с чем 

выделяются общеупотребительные тюркизмы и тюркизмы-экзотизмы. 

В русскоязычных газетах Казахстана часто употребляются авторами и 

журналистами - тюркизмы освоенные и неосвоенные, тюркизмы-вкрапления, 

тюркизмы - реалии. К тюркизмам-реалиям относятся слова из тюркских языков, 

заполняющую лакуну русского текста, потому что в русской языковой картине мира 

отсутствует предмет или деталь быта / 1/. 
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Большинство тюркизмов и заимствованных слов используется в русскоязычных 

текстах СМИ Республики Казахстан без перевода поскольку понятны всем читателям. 

Таким образом, на страницах периодической печати нашего государства 

функционируют тюркизмы-казахизмы и фразеологизмы, внутренняя форма которых 

позволяет выявить особенности миропонимания и характерные черты казахского 

менталитета. Примеры: «Под музыку ажелер бросали зрителям конфеты – 

традиционное казахское шашу. После приветствия ведущих, талдыкорганцев и гостей 

праздника поздравил аким города Текели СерикжанБескемпиров, пожелавший 

горожанам новых успехов, здоровья и благополучия» [ОА, 24.10.06]. 

Приметой современности можно считать появление в газетном светском дискурсе 

Казахстана тюркизма оралман: –  Когда генеральный директор «Казахфильма» Сергей 

Азимов предложил мне снять фильм об оралманах, я до конца не представляла, во что 

ввязываюсь, –  признается режиссер фильма АсияБайгожина [ИК, 24.08.07]. 

Показательно также употребление в казахстанском светском газетном дискурсе 

тюркизма-казахизма бастык. Согласно данным словарей бастык – это начальник, 

руководитель, управляющий [2, с. 128]. Однако в современном употреблении 

казахизм бастыкупотребляется практически исключительно с негативной семантикой 

и обозначает нерадивых начальников, которые беспокоятся преимущественно о 

собственном благе, принимая абсурдные либо преступные решения по отношению к 

простому народу, например: Бекен-ата за своего Золотого человека получил денежную 

премию, которую хватило только на то, чтобы отметить это событие с друзьями… 

В 1993 году он стал главным хранителем музея под открытым небом «Сакские 

курганы». Поставил недалеко от места, где нашли Золотого человека, две юрты и 

стал проводить там экскурсии…Через полгода… сложил с себя полномочия 

руководителя, так как его взгляды не совпадали с требованиями районных бастыков. 

Но жить без музея уже не мог [Вр., 03.02. 10] 

В последнее время достаточно часто можно зафиксировать употребление в 

казахстанском светском газетном дискурсе тюркизмов-казахизмов шашу и суюнши: 

После презентации нашего альбома мы были приятно удивлены: получили суюнши от 

наших друзей в виде забавных статуэток ручной работы, которые очень напоминали 

музыкантов нашей группы [К-н, 11.07.09]. 

Шашу – подарки, гостинцы, приносимые на свадебные торжества; шашушаш 

разбрасывать гостинцы (конфеты, баурсаки и т.п.) [2, с. 945]. 

Суюнши (сүйінші) 1) этн. суюнши! («радость-то какая!» – возглас, 

предшествующий сообщению радостной вести); 2) перен. подарок за радостную весть 

[2, с. 743]. Можно просить по традиции казахского народа за радостную весть подарок, 

т.е. суюнши. 

Приведенные примеры показывают, что смысл тюркизмов-казахизмов шашу и 

суюнши становится ясным благодаря контексту. Использование их является, на наш 

взгляд, свидетельством того, что все больше казахизмов, связанных с обозначением 

национальных традиций и обычаев, становится достоянием русскоязычной аудитории. 

В казахстанском газетном светском дискурсе даже в репликах интервью 

представители шоу-бизнеса, артисты, художники, культурные и научные деятели 

нередко используют тюркизм Аллах. Употребление этого слова всегда связано с 

выражением подчеркнутого уважения и преклонения, с признанием святости и 

непогрешимости Бога: Это то, что нам дает Аллах, поэтому мы своих поклонников 

даже фанатами не можем назвать…Они дают нам силу и поддержку [К-н, 26.02.10]; 

Есть же пословица: народ только на год младше Аллаха [К-н, 26.02.10]. 
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Журналисты обязательно используют словари, когда работают с переводом. В 

словарях находим следующее толкование данного слова: Аллах – Бог у магометан [3, с. 

39]. 

Приметой современного казахстанского светского газетного дискурса стало 

достаточно частое употребление общеизвестных тюркизмов, которые традиционно 

связаны в сознании казахстанцев с историческим прошлым казахов, с их жизненными 

принципами – тюрки, кочевники: Автор удивительной книги «Мифы древних тюрков» 

Асылбек Бисенбаев с первых страниц повествования открывает перед 

читателемнеобыкновыенно интересный, чарующий и захватывающий волшебный мир 

легенд кочевников. [КП К-н, 11.03.10]. 

Все это оказывает влияние и на развитие литературного языка, расширяя 

возможности его выражения, в частности увеличивая потенциал интеллектуально - и 

эмоционально-оценочных средств. Весьма важная проблема – изучение культуры языка 

современных газет РК. Отмечаемое многими исследователями резкое падение речевой 

культуры коснулось и языка СМИ нашего государства. Не будем углубляться в 

причины сложившегося положения. Конечно, их немало. Это и приход в СМИ слабо 

подготовленных журналистов, и расширение диапазона литературного языка (в целом 

явление положительное, но нередко влекущее за собой отрицательные последствия), и 

отсутствие внутренней цензуры, и др. Состояние речевой культуры в Республике 

Казахстан внушает серьезную тревогу. 

Таким образом, СМИ и язык играют значительную роль в современной культуре – 

по сути, они выступают одним из ее основных носителей. 

Журналисты и филологи суверенного Казахстана должны на высоком 

профессиональном уровне владеть искусством слова, знать нормы культуры речи и 

стилистики, жанры газетного дискурса, а также применять на практике все знания и 

умения в искусстве перевода.[4] 
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ДІНИ ӨМІР БЕЙНЕСІНЕ ЖҮГІНУДІҢ МОТИВТЕРІН ТЕОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 
 

Заманауи қазақстандық қоғамда азаматтың міндеттері мен дінді ұстанушы 

ұстанымдары арасындағы мәселе, азаматтық және діни ұқсастықтар жайлы сұрақтар 

қарастырыла бастады. Заманауи Қазақстанда поликонфессияналдық жағдайында 

жағымды механизмдер бар, олардың мақсаты діни – конфессияналдық топтарды өзара 

тану стратегиясы, түрлі діндер, сонымен қатар түрлі мәдениеттердің құндылықтар 

жүйесін өзара қабылдау мен өзара сыйлау негізінде әр түрлі діни толеранттылық үшін 

тұрақты жағдай жасау болып табылады.  

http://www.rusnauka.com/20_TSN_2016/Politologia/1_214248.doc.htm
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«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 2011 

жылғы 11 қазандағы №483-IV Заңы жарияланған. Осы Заң Қазақстан Республикасының 

өзін демоктариялық зайырлы мемлекет ретінде орнықтыратынын, әркімнің ар-ождан 

бостандығы құқығын растайтынын, әркімнің діни нанымына қарамастан тең құқылы 

болуына кепілдік беретінін, ханафи бағытындағы исламның және 

православиелікхриситиандықтың халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани өміріндегі 

тарихи рөлін танитынын, Қазақстан халқының рухани мұрасымен үйлесетін басқа да 

діндерді құрметтейтінін, конфессияаралық келісімінің, діни тағаттылықтың және 

азаматтардың діни нанымдарын құрметтеудің маңыздылығын танитынын негізге алады 

[1]. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында дін ұлтаралық келісім және әлеуметтік 

тұрақтылықтың бірден бір факторы ғана емес, сонымен қатар «мәдениеттің жаңғыру» 

қайнары болып табылады. заманауилылықтың мәдениетін дамыту үшін діни 

құндылықтарды есепке алу қажет, себебі көптеген діни шындықтарда рухани – 

адамгершіліктік ықтималдылықты қосады. Діни оқулықтарда көптеген гуманисттік 

ойлар, альтруисттік және жалпы адами құндылықтар бағалы. «Діни жаңғыру» үрдісі 

кеңестік кеңістікте мәдени ұқсастықтарға ие болу жағдайында ерекше рөлге ие. 

Қазақстанда діни түрлі қалыптасулар бар, сондықтан да әр түрлі діндердің, ең алдымен 

руханилылық «сынақты» және құндылықтық «ауқаттылық» жеңе білген, ислам мен 

христиан діндерінің рухани келісімдері қажет.  

Діни бас бұруға қатысты әлеуметтік зерттеулер арасында Дж. Лофланд және Р. 

Старктың, Дж. Лофланд пен Н. Сконовдтың, Б. Килборн меен Дж. Ричардсонның, Л. 

Рамбо, М. Макгайрдың еңбектері анағұрлым танымалдылыққа ие. 

Қазақстандық әдебиеттерде діни мәселелерді келесі авторлар қарастырды: А.К. 

Кульбаев ҚР діни жағдайды жақсарту бойынша дүниежүзі мен мемлекеттегі діни 

жағдай жайлы; Н.К. Магзумова, С. Бенчич діни фанатизмге діни адамдардың қарым – 

қатынасын зерттеді; Г.Т. Телебаев, Г.Е. Рысбекова замауаи қазақстандық жастардың 

дінге қарым – қатынасы жайлы сұрақтарды қарастырды; А. Султангалиева,  К.М. 

Мухамбеталиев, А.С. Бердалина, А.И. Досжанова Қазақстан жастарының энтодінге 

ұқсастық жайлы мәселесін зерделеді; Т.Х. Габитов, А.Г. Карабаева,З.Н. Исмагамбетова 

Қазақстан Республикасындағы діни толеранттылық сұрақтарына назар аударды. 

Пәнаралық мәтіндерде діни бас бұрулар феноменін зерттеу кең таралғанына 

қарамастан, бұл үрдістің психологиялық құрылымы, біздің көз – қарасымыз бойынша, 

әлі де жұмбақ болып қалуда. Діншілдік деструктивті түрлерінің мотивациясы және 

психологиялық құрылымы жайлы сұрақтардың шешімімен байланысты тәжірибелік 

аспект біздің зерттеуімізге өзектілік береді. Біздің мемлекетіміздегі өзекті діни жағдай, 

атап айтқанда, жаңа діни көзқарастардың өсуі, дәстүрлі құлшылық етушілікті 

ұстанушылар санының артуы, сонымен қатар радикалды ислам және діни терроризм, 

діншілдіктің қалыпты емес және тез трансформациялық үрдістерін психологиялық 

түсінудің қажеттілігін алға қояды. Осыған байланысты, діни бас бұру феномені уақыт  

шегінде айналдырылған, тез діни өзгерістердің үрдісі, өзінің соңынан мәнді  

психологиялық өзгерістер ретінде ерекше өзектілікке ие болып отыр.   

Жалпы алып қараған адамның қызметке деген ынтасы адамды белгілі бір 

әрекеттерді жасауға түрткі болатын, қозғаушы күштер жиынтығы ретінде түсініледі. Бұл 

күштер адамның сыртында және ішінде орналасады және оны саналы түрде немесе 

бейсаналық түрде белгілі бір әрекеттерді  жасауға ынталандырады. Сонымен қатар, 

жеке күштер мен адам әрекеттері арасындағы байланыс өзара әрекеттесудің өте күрделі 

жүйесінен туындайды, оның нәтижесінде әртүрлі адамдар бірдей күштер жағынан 

туындаған  әсерге әр түрлі жолмен жауап бере алады. Оның үстіне, адамның мінез-

құлқы, өздері жүргізген әрекеттер, өз кезегінде, ықпалдарға, әсер ететін реакцияға әсер 
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етуі мүмкін, соның салдарынан ықпал ету дәрежесі де, осы ықпал етуден туындайтын, 

мінез-құлық бағыттылығы да өзгеруі мүмкін[1, 68б]. 

Мотивация — адамды әрекетке ынталандыратын, әрекетке түр және шектеулер 

қоятын және белгілі бір мақсатқа жетуге бағдарланған, осы әрекетке бағыттылық 

беретін ішкі және сыртқы қозғаушы күштердің жиынтығы. Ықпалдың адам мінез-

құлқына әсер етуі көптеген факторларға байланысты, көп жағдайда жекеше түрде және 

адам әрекеті жағынан туындаған кері байланыс әсерінен өзгеруі мүмкі[2, 115б]. 

Мотивация мәселесіне арналған орыс (В.Г. Асеев; В.К. Вилюнас; Е.П. Ильин; 

В.И. Ковалев; А.Н. Леонтьев; М.Ш. Магомед-Эминов; В.С. Мерлин; П.В. Симонов; 

Д.Н. Узнадзе; А.А. Файзуллаев; П.М. Якобсон), сондай-ақ шетелдік (А. Адлер; Дж. 

Аткинсон; К. Левин; К. Мадсен; А. Маслоу; Дж. Роттер; X. Хекхаузен; Г. Холл және 

т.б.) көптеген ғылыми еңбектер бар. Мотивация және мотивтер мәселесі бойынша 

әдебиеттің көптігі табиғатына қатысты көптеген көзқарастармен бірге жүреді. Бүгінгі 

күнге дейін жүйелі және жалпыға танылған мотивация теориясы және, тиісінше, оның 

негізгі тұжырымдамалары жүйесі құрылмады. Осыған байланысты қол жетімді 

мотивациялық теорияларды талдау және жинақтау мәселесі аса өзекті болып 

табылады. 

Мотивация түсінігін жан-жақты ашу үшін, бұл құбылыстың үш аспектісін 

қарастыру қажет: 

а) адам әрекетінде не нәрсе мотивациялық әсер етумен байланысты болып тұр; 

б) ішкі және сыртқы күштердің қатынасы қандай; 

в) мотивация адамның әрекеттері нәтижесімен қатынасы қандай. 

Әр түрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру қажеттілігі адамды белсенді 

әрекеттерге, сонымен қатар еңбекке ынталандырады. 

Қажеттілік – адамда туындайды және ішінде сақталады, бұл жеткілікті түрде 

жалпыға ортақ болып саналады, дегенмен сол уақытта әрбір адамда белгілі бір жеке 

көрініске ие. Адамдар әр түрлі тәсілмен қажеттіліктерді жоюға, қанағаттандыруға, 

басуға немесе оларға жауап қатпауға тырысуы мүмкін. Қажеттіліктер саналы және 

бейсаналық түрде пайда болуы мүмкін. Дегенмен мұндағы барлық қажеттіліктер 

саналы ұғынылып, саналы жойылмайды. Егер қажеттілік жойылмаса, бұл оның 

түбегейлі жойылуы деген сөз емес. Көптеген қажеттіліктер белгілі бір уақыт 

аралығында қайта жанданады, дегенмен сол уақытта олар өзінің нақты көрінісі түрін, 

сонымен қатар табандылық және адамға әсер ету деңгейін өзгертуі мүмкін [3, 32б.]. 

Қарым – қатынастың үш бағытын (өмірге, адамдарға және өзіне) қозғайтын және 

адамның не үшін өзін – өзі жетілдіруге ұмтылуы мүмкін екенін көрсететін, неғұрлым 

үйреншікті мотиваторлар анықталды. 

Өмірге қатынасын козғайтын, мотиваторлар: 

а) материалдық өркендеу үшін – «материалдық әл-ауқатқа ие болу үшін»; 

б) жеңіл өмір сүру үшін – «оңай өмір сүру үшін»; 

в) жақсы өмір үшін – «өмір сүру жақсы болу үшін»; 

г) қиындықтардан қашу үшін. 

Адамдарға қатысты: 

а) адамдарға жақсы қарым-қатынасын үшін – «басқа адамдарға жақсы қатынас 

үшін»; 

б) альтруизм үшін, басқаларға көмектесу мүмкіндігі үшін.  

Өзіне деген қарым-қатынасын  козғайтын, мотиваторлар: 

а) адамдардың жақсы қарым-қатынасы үшін – «маған сыйластықпен қарау 

үшін»; 

б) жетілдіру үшін – «өзін – өзі жетілдіру үшін»; 

в) өзін-өзі жүзеге асыру үшін [13, 165б.]. 
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Адамдарды әрекетке итермелейтін, оның көмегімен жағдайлар қалыптасатын, 

механизмді мотивациялық деп атайды. Ол екі бөліктен құралады: мақсатты 

бағытталған, ынталандырушы ықпалы бар сыртқы механизм (ынталандыру және 

мәжбүрлеу) және белгілі бір әрекетке ішкі психологиялық бейімділігін жүзеге асыру 

механизмі. 

Дін, көптеген функциялары бар, әлеуметтік мәдени құбылыс ретінде өмір 

үрдісінде маңызды болуы мүмкін екендігі белгілі. Осылайша, мысалы, Д.В. 

Ольшанский  дінді жаңғырту мәселесін бірнеше себептер қатарымен байланыстырады 

[39, 245б.]. 

Біріншіден, діни бас бұру әлемді танып білуге деген ниетпен анықталуы мүмкін. 

Авторлардың көз – қарастары бойынша, мұндай мотив, әлемді әдебиеттік аңыздар 

бейнесімен толықтырғысы келетін, білімі таяз адамдарда болады. 

Екінші мотивке «қайтыс болғаннан кейінгі көктегі бақытты» күту жатады. Ол 

қиын өмір сүру жағдайларынан және қанағаттандырылмаған қажеттіліктерден, сондай-

ақ өлім қорқынышынан туындайды. 

Бас бұрудың үшінші себебі белгілі бір топпен өзін ұқсату, танысуға деген 

қажеттілігі болып табылады. Әдетте, бұл жалғыз адамдар, олар шеттету құбылысын 

қатты сезінеді. Бас бұрудың төртінші себебі діннің адамгершілікті сақтауға деген 

қажеттілігіне сенуді жатқызамыз. Осындай мотивтері бар сенушілер үшін ең бастысы, 

бұл моральдық-этикалық діни ұстанымдарының таралуы. 

Бесінші мотив - Д.В. Ольшанский атап айтқандай, «кез келген жағдайға сенім», 

«бірақ егер шынымен Құдай болса?». 

Алтыншы мотив - бұл кәсіби және материалдық ынталандыру. Осындай 

мотивтері бар сенушілер үшін сенім табыс немесе кәсіптік ұмтылыстардың көзі болып 

табылады. 

Д.В. Ольшанский бұқаралық психология тұрғысынан мәселе себептерін 

қарастыратынын айта кету керек. Бас бұрудың әртүрлі мотивациясы оған сенушілердің 

түрлі топтарын шығару мәселесі бойынша азайтылды. 

Діни өмір бейнесіне жүгінудің мотивтерін зерттеу қазіргі таңда өзекті болып 

табылуы сөзсіз. Діни өмір салтына жүгінудің негізгі мотивтерін талдайық. 

Діншілдіктің динамикалық сипаты жайлы түсініктер бірнеше қайтара шетелдік 

ресейлік авторлардың еңбектерінде а тылып өткен (Д.М. Угринович, К.К. Платонов, 

В.И. Носович, А.И. Демьянов, И.Н Яблоков, У. Джеймс, Э.Д. Старбак, С. Холл, П. 

Пройзер, Д. Элкинд және т.б.). Діншілдіктің динамикасына қатысты дәстүрлі көз – 

қарас нормативтік ықпалда ашылады. Діншілдіктің нормативтік құрылуы мен дамуы 

бірқатар зерттеулерде нақтыланады (Б.С. Братусь, Е.В. Перевозникова, Е.А. Савина, 

А.В. Романов, А.Э Пятинин, Е.А. Сапина, Т.В. Склярова, С.А. Черняева, Д.М. 

Угринович, С.Д. Батсон, Д. Левенсон, Д.В. Винникот және т.б.). 
Діншілдіктің құрылуы мен дамуы механизмін түсіндірудегі әлеуметтену теориясы 

діншілдікті әлеуметтік – психологиялық тұлға құрылымы деп түсінуден шығады, ол 
интериоризацияланған әлеуметтік нормалар, құндылықтар мен мінез – құлық 
серіктестері жүйесінде көрінеді. Әлеуметтену үрдісі дегеніміз барлық әлеуметтік 
үрдістердің жиынтығы, олардың арқасында жеке адам нормалар мен құндылықтардың 
90 % игереді, бұл оған қоғамның бір мүшесі ретінде қызмет атқаруға мүмкіндік береді 
(Бронфенбреннер). Діншілдіктің қалыптасуы, әлеуметтену көз – қарасы бойынша, 
психологиялық, әлеумттік және мәдени дамудың діншілдік контекстіндегі нормативті 
үрдісі болып табылады.  

Бас бұрудың ұқсас тәсілі И.М. Богдановскаяның еңбектерінде көрсетілген. Ол 
діни бас бұрудың  бірнеше себептерін атап өтті. Жеке себептері (кінәсін сезіну) 
ересектерге тән және орташа өмір дағдарысының мазмұны болып табылады. 
Әлеуметтік-жеке себептері дәстүрге қайта оралуға, мәдени-тарихи өзін-өзі тану 
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қажеттілігіне байланысты. Сыртқы-әлеуметтік, сыртқы жағын өзгеретін әлеуметтік 
жағдаймен үйлестіру қажеттілігінен туындады[40, 245б]. 

 О.В. Сучкова жалпы діни бас бұру психологиялық қауіпсіздіктің қажеттілігімен 
шартталады: қайтыс болу қорқынышын жеңу, эмоционалдық таныштану қаажеттілігі, 
психологиялық соққы, өмір сүру жағдайына қанағаттанбау (А.И. Демьянов, Д.М. 
Угринович, Д.В. Ольшанский, В.А. Верещак) [41, 159б]. 

Осылайша, діни ағымның дамуының қалыпты емес даму генезисі діннің өзінің 
әлеуметтік мәдени құбылысы сияқты, қауіпсіздікке, қарым – қатынасқа, әлеуметтік 
бақылауға, әлемнің танымдық бейнесін түсінетін қажеттілікті қамтамасыз етуді жүзеге 
асыратын, функционалдық маңыздылығына байланысты. Демек, діни дүниетанымның 
өзгеруіне байланысты біз сана мен мінез-құлықтың діни қасиеттерінің көріну 
қарқынынан көрінетін діни деңгейдің артуын түсінеміз. Діни көзқарасты өзгерту 
мәселесіне екі тәсіл бар: нормативтік және нормативтік емес. Діншілдікті өзгерту 
мәселесінде екі ықпал бар: нормативтік және нормативті емес. Нормативтік ықпалда 
діншілдіктің өзгеруі діни факторлардың әсерінен болатын, онтогенетикалық даму 
контекстіндегі діншілдіктің құрылу мен дамуындағы прогрессивті және кезектік 
психологиялық үрдіс ретінде көрсетілген (діни отбасы, діни тәрбие, діни білім беру). 
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КЕНТПАЕВА М.О., БАЗАРХАНОВА С.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

КОЛЛЕДЖДІҢ ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

 

«Біздің міндет жаңатехнологияларды, идеялар мен 

көзқарастарды пайдалана отырып, білім мен бәсекеге  

қабілетті ұрпақ тәрбиелеу» 

Н.Ә. Назарбаев 
 

Қазіргі колледж оқушысы болашақ мамандығын кәсіби бағдар арқылы таңдап 

алған соң, оның өндірістегі білікті кадр болып қалыптасуы колледж оқытушыларының 

міндетіндегі іс болып табылады. Ол үшін колледждердің оқу процесі жаңаша 
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ұйымдастырылып, арнайы пәндерге арналған зертханалық жұмыстар оқытудың 

инновациялық технологиясымен байланыстырылуы тиіс. Бұл жөнінде өткен Елбасы 

Жолдауында «Отандық білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді, шешімдерді және 

нақты құралдарды қарқынды енгізуге тиіспіз» деп нақты тапсырма ретінде атап 

көрсетілген еді. Мұның орындалуына барынша атсалысу – оқу орны қызметкерлерінің 

барлығына бірдей міндет болып жүктеліп отыр.  

Жалпы біз сөз етіп отырған инновациялық технологиялар оқу процесіне 

педагогикалық оқыту технологиялары болып 1970 жылдары батыстың педагогикалық 

әдебиеттерінен келген. Бұл – әртүрлі типтегі білім беру ұйымдарының оқу процесінде 

кадр даярлау, біліктілік көтеру, материалдық қамтамасыз ету, басқару және т.б. сияқты 

оқытудың әртүрлі жүйесінде қолданылатын технологияны сипаттап береді. Дегенмен, 

осы технологияларды қазіргі жаһандану дәуіріндегі жаңашыл құралдармен 

байланыстыра отырып, оқу процесіне жаңа инновациялық технология ретінде енгізу – 

әрбір оқытушының міндеті. Әсіресе теорияны тәжірибемен байланыстыруда негізгі 

ақпарат көзі болып табылатын арнайы пәндерді инновациялық технологияларды 

пайдалана отырып жүргізу  білім сапалылығын арттырып қана қоймай, білім 

алушының танымдық көзқарасын да кеңейтеді. 

Қазіргі кезде оқу процесінде қолданылып жүрген көптеген инновациялық 

технологиялар бар. Ол үшін оқытушы өзінің ақпараттық құзыреттілігін үнемі дамытып 

отыруы тиіс. Техникалық колледж оқытушысы ең алдымен оқытудың инновациялық 

технологиясына сәйкес техникалық құралды дұрыс таңдап алуы, сабақ жоспарын жаңа 

технология талаптарына сай құра білуі, тапсырмаларға сәйкес техникалық құрал 

қажеттілігін дұрыс жіктей алуы, сонымен қатар, өткізілген жаңа сабақтан нақты 

қорытынды мен нәтиже көрсете алуы тиіс.  Технологиялардың түрлері білім берудің 

мемлекеттік стандартында анықталған және арнайы бекітілген оқыту мазмұнына 

ешқандайда нұсқан келтірмейді, керісінше оқу пәндерінің үлгілік бағдарламасында 

көрсетілген мақсатқа оқытудың бұрыннан қалыптасқан әдістерімен өзара бірлікте қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық технологияларды 

пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге 

асыра отырып, оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 

жоғарылатуды көздейді. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – 

ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми - 

техникалық прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне 

енді. 

Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең 

ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық 

- коммуникативтік технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, 

оның табиғи ортасына айналып отыр. 

Инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, 

оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, 

интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту 

бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникативтік 

байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. Жедел 

дамып отырған ғылыми – техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық салаларын 

ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналды. 

Елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның мазмұнының түбегейлі 

өзгеруі, оның дүниежүзілік білім кеңістігіне енуі бүкіл оқу-әдістемелік жүйеге, 

оқытушылар алдына жаңа талаптар мен міндеттер қойып отыр. Білім беруді 
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ақпараттандыру – жаңа инновациялық технологияны пайдалану арқылы дамыта оқыту, 

дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асырады. 

Оқыту үрдiсiнде инновациялық технологияны қолдану оқытушы мен оқушы 

қарым - қатынасының бұрынғы қалыптасқан жүйесiн, олардың iс-әрекеттерiнiң 

мазмұнын, құрылымын үлкен өзгерістерге ұшыратады. Қалыпты бiлiм беру жүйесінде 

оқытушы – оқушы - оқулық түрінде құрылған үш жақты байланыс бұзылып, оқытушы 

– оқушы - компьютер - оқулық жүйесі пайда болды. Мұндай жүйеде бiлiм беру оқыту 

үрдісінде компьютерді қолдану бiлiм мен бiлiктiлiкке қоятын талаптарды қайта қарап, 

жетiлдiрiп, жүйелеудi талап етедi. Ақпараттандыруда технологияның негізгі бағыты 

ХХІ ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды дамытудың жоғары тиімділікті 

технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып табылады. Осыған 

сәйкес қазіргі білім жүйесінің ерекшеліктеріне – оның іргелілігі, алдын алу сипаты 

және оларға қол жеткізу мүмкіндіктері жатады. 

Жаңа ақпараттық инновациялық технологиялар дегенiмiз – бiлiм беру iсiнде 

ақпараттарды даярлап, оны бiлiм алушыға беру процесі. Бұл процесті icкe асырудан 

негiзгi құрал компьютер болып табылады. Компьютер - бiлiм беру iсiндегi бұрын 

шешiмiн таппай келген жаңа, тың дидактикалық мүмкіндіктерді шешуге мүмкiндiк 

беретін зор құрал. 

Колледж оқытушылары үшін жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланудың 

тиімділігі: 

- оқушының өз бетімен жұмысына; 

- уақытын үнемдеуге; 

- білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеруде; 

- шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық құбылыстарды түсіндіру 

арқылы жүзеге асыру; 

- қашыктықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы; 

- қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 

- экономикалық тиімділігі; 

- іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйренуде (би 

өнері, қол еңбегі, дене шынықтыру сабақтары т.с.с); 

- қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту 

мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі тәжірибе 

нәтижелерін көріп, сезінуге мүмкіндік береді; 

- оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Инновациялық технологиялардың жаңаша түрлерінің бірі – практикалық  және 

зертханалық  сабақтарды қызықты етіп өткізуге арналған виртуалды зертханалық 

жұмыстар. Виртуалды зертханалық жұмыстар – компьютерлік 3D имитациялық 

тренажерлары болып табылады. Олар оқушылардың кәсіби қабілеттерін және  ішкі 

түйсіктерін қалыптастыру мен  жетілдіруге, шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

мүмкіндік береді. Виртуалды зертханалық жұмыстар – бұл түрлі құрал-жабдықтар мен 

қондырғылар қолданылатын шынайы зертханалық жұмыстардың (тәжірибелердің)  

аналогы болып табылады, алайда виртуалды зертханалық жұмыстардың шынайы 

зертханалық жұмыстардан басты айырмашылығы бұл олардың компьютерде 

орындалуы. Виртуалды (компьютерлік) зертханалық жұмыстардың артықшылығы: 

- оқу орны ауданы мен қаржы шығындарының үнемділігі; 

-зертханалық жұмыстарды әрбір оқушының жеке-жеке орындау мүмкіндігі; 

- оқытылатын жабдықтармен қауіпті және апаттық режимдерде жұмыс жасау 

мүмкіндігі; 

- тәжірибе шарттарын өзгертудің мүмкіндігі; 

- пайдалану шығындарының болмауы. 



121 
 

Әр түрлі технологиялар кәсіпшілік дағдылары мен іскерліктерін, ішкі түйсіктері 

мен шығармашылық қабілеттерін әр түрлі дамытуға мүмкіндік береді. 

Haskett consulting inc. (HCI) соңғы зерттеулері бойынша: «Адамдар көрген 

ақпараттарының 20%-ын, көріп-естіген ақпараттарының 40%-ын және көіп, естіген 

және жасаған нәрселерінің 70%-ын есте сақтайды». Осындай мәліметтер Ресей және 

шетелдік ақпарат көздерінен алынған нәтиже бойынша - 

Есте сақтаудың пайыздық үлесі: 

- мәтін оқыған кезде  - 10-30%; 

- сызба мен кестелерде көбен көрген кезде - 20-40%; 

- көріп-естіген кезде (мультимедиа) - 30-50%; 

- айтып-жазған кезде  (интерактив) - 50-75%; 

- көріп-жасаған кезде (модельдеу, тренажерлар) - 65-95%. 

Осығанорай, виртуалды шынайылылықты қалыптастыру технологиясының 

көмегімен білім берудің тиімділігін арттыруға болады деген қорытынды жасауға 

болады, өйткені бұл жағдайда адамның бірнеше қабылдау каналдары (көру, есту, 

кинестика) қамтылады. 

Инновациялық технологиялардың тиімді түрлерінің бірі - электроңдық оқу 

құралын арнайы пәндерді оқытуда интерактивті техника және технологияларды 

қолдану - бұл оқу курсының ең маңызды бөлімдерін, сонымен бірге есептер жинағы, 

анықтамалар, энциклопедиялар, оқу эксперименттерін жүргізу нұсқаулары, 

практикумға, курстық проектілерге нұсқау және т.б. білім беруді басқаратын 

электрондық оқу құралы. 

Сонымен қатар электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде оқушылар 

бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. 

Әрбір оқушы тандалған тақырып бойынша тапсырмалар мен тарау бойынша тест 

жұмыстарын орындап, анимациялық практика тапсырмаларымен жұмыс жасауға 

дағдыланады. Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс 

және музыка тындатып көрсетуге болады. Бұл, әрине мұғалімнің тақтаға жазып 

түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды 

компьютердің көмегімен оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың 

кұштарлығы оянады деп есептеймін. осылайша оқыту құралдарының бірі - 

электрондық оқулық. Ол оқушыларды даралай оқытуда жаңа информацияларды 

жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді тестік бақылауға арналған 

бағдарламалық кұрал. 

Білім - болашақ бағдары, кез-келген маман даярлайтын оқу орынның басты 

міндеттерінің бірі - жеке тұлғаның кұзіреттілігін дамыту. Құзірет - оқушының жеке 

және қоғам талаптарын қанағаттаңдыру мақсатыңдағы табысты іс-әрекетіне қажетті 

білім дайыңдығына әлеуметтік тапсырыс. Құзыреттілік - оқушының әрекет тәсілдерін 

жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. 

ҚР «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және 

азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған, білім алу үшін қажетті жағдайлар 

жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін 

одан әрі дамыту міндеттері көзделді. Бұл міндеттерді шешу үшін мұғалімнің күнделікті 

ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге жол ашады. 

Сондықтан сабақ барысын жаңаша ұйымдастыру қажет. Оқушының пәнге деген 

қызығушылығы мен ынтасын арттыру керек деп есептеймін. Әр сабаққа дайындық – 

мұғалімнің ізденісінің нәтижесі, сабақты ыңғайына қарай түрлендіре түссе, әр сабақта 

жаңа әдіс-тәсілдерді қолданса, сабақтың мазмұны ашылады. 
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Жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге 

бөлуге болады. 

Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін 

өзгертумен айналысу. Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі 

жэне оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады. 

Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме 

элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі 

дәлел. 

Радикалдық инновация  – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. 

Мемлекеттік стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік 

және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады. 

Еліміздің барлық оқу мекемелерінде білімнің жаңа жүйесі енгізіліп жатыр. 

Мұндағы негізгі мақсат – жаһандану заманында білімнің бүкіләлемдік кеңістігіне ену. 

Осыған орай, білімнің мазмұны да, оған қойылатын талаптар да өзгереді.  

Жалпы қорыта айтқанда, оқу процесінде инновациялық технологияларды 

қолданып сабақ түсіндірудің маңызы өте зор және оқушының өз мамандығына 

қызығушылығын арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын 

қалыптастырып, мамандық сапасын арттырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті 

мамандар даярлауда үлесі мол. Осы біліммен өндіріске барған жас маман кейінгі 

заманауи мүмкіндіктермен жұмыс жасау шеберлігін қалыптастыра алады. Сондықтан 

оқу процесінде инновацияны қолдану – біздің басты міндетіміз болып саналады. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

ОҚУ ЖӘНЕ ЖАЗУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
 

А. Байтұрсынов: «Өзіміздің елімізді сақтау үшін бізге мәдениетке, таза, сауатты 

жазуға, дұрыс оқуға ұмтылу керек. Өз алдына ел болмаққа, өзінің тілі, әдебиеті бар ел 

ғана жарай алатындығын біз ұмытпауға тиістіміз»,- дейді [1]. 

М.Жұмабаевтың тәрбие үрдісінде тілдің алатын орны жайында айтқан пікірлері 

құнды. Ол былай жазады: «Тіл адам жанының тілмашы, тілсіз жүрек түбіндегі бағасыз 

сезімдер, жан түкпіріндегі асыл ойлар жарық көрмей, қор болып қалар еді. Адам тілі 

арқасында жан сырын сыртқа шығарып, басқалардың жан сырын ұға алады. Тілі кем 

болса, адамның қор болғаны. Ойың толып тұрып айтуға тілің жетпесе, ішің қазандай 

қайнайды. Қысқасы, адамның толық мағынасымен адам аталуы тіл арқасында».  
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Бастауыш мектептің мұғалімі балаға оқу мен жазу дағдыларын қалыптастырады. 

Сауатты жазуға, дұрыс оқуға, мәнерлеп сөйлеуге үйретеді [2]. 

М.Жұмабаев тіл дамыту жұмыстарын алдыңғы орынға қояды. Автордың ойынша, 

тілдің көмегімен адам жүрегінің құпиясын білдіріп, жанын түсінуге болады. Автор тіл 

дамыту жұмыстарын тәрбиені ұлттық болмысызға негіздеп берген. Оқытудың әр 

кезеңін ұлттық тұрғыда бейнелеген..  

Білімнің бастау қайнары оқу мен жазу жұмыстарында. Бала ой-өрісінің, сана-

сезімінің, білімге деген құштарлығының дамуы бала бақшадан басталады. Баланың 

қабілеттерін, дүниетанымын арттыруда тәрбиешінің білімі мен біліктілік ізденісін 

талап етеді. Сауатты жазуға мектеп алды даярлық кезден баста дағдыландыру керек. 

Бастауыш сынып оқушыларының дұрыс жазуға машықтандыру жүйелі жұмысты талап 

етеді [3]. 

Тіл – ойдың ең басты қаруы. Адам баласының табиғаттағы заттар мен 

құбылыстарды тануы тек тіл арқылы ғана жүзеге асады десек,осы ойды жеткізетін 

таңба – жазу. 

Жазу-адамның ой-пікірін, хабарын, мағлұматын таңбалар арқылы  жеткізуді 

қамтамасыз ететін белгілер жүйесі. Жазудың пайда болуы адамдардың қарым-

қатынастағы уақыт пен кеңістік кедергісін жойды. 

Мұсылман дінінің таралуымен бірге келген араб жазуын түркі халықтары,оның 

ішінде қазақ халқы ұзақ уақыт қолданған. 1940 жылға дейін қазақ халқы латын 

әліпбиінде жазып келіп,кейін кириллицаға көшті. [4]. 

Ал адамзат тарихында жазудың – графикалық 4 түрі болған. 

1.Пиктографиялық жазу 

2.Иероглифтік жазу 

3.Сына жазуы  

4.Дыбыстық жазу 

Алдыңғы үшеуі қиын жазулар болып есептеледі.Ал, ең соңғы дыбыстық жазу ең 

жетілген, даму шыңына шыққан, кемел жазулар. 

Қандай да болмасын, ғылым саласының теориялық жағын меңгерген соң, онымен 

теориялық жұмыстану үшін, сәтімен алған білімін ұсына білудің  мәні зор. 

Кез келген мұғалім күнделікті сабақ беру барысында оқыту әр түрлі жағдайлар 

кездесіп, оны шешудің жолын іздестіріп отыратыны белгілі. Сондай өткір және күн 

тәртібінен ешқашан түсіп көрмеген мәселенің бірі-оқушыларды мәнерлі жазуға баулу 

немесе машықтандыру. 

Мектепке ең алғаш келген күннен бастап бала жазуға кез-келген өзін 

қызықтырған нәрсенің бәрін қағазға таңбалауға құмар болады.Оның осы кездегі 

қызығушылығын сөндіріп алмай, дұрыс бағытқа баулап,ары қарай дамыту мұғалімнен 

өте үлкен жауапкершілік пен шыдамдылықты талап етеді.  

Бастауыш білім беру ортасы мен оның тәрбие және білім беру мазмұнын дамыту 

сауатты ұйымдастырылмаса, баланың оқу мен жазуды игеру мәселесін түпкілікті шешу 

мүмкін емес. 

Кез келген бастауыш сыныптың ортақ мақсаты – балаларды сауаттылыққа үйрету. 

Жазуды игеру мәселесін түпкілікті шешу мүмкін емес. Мектепке дейінгі 

мекемелерде білім беру ортасы мен оның тәрбие және білім беру мазмұнын дамыту 

сауатты ұйымдастырылмаса, баланың оқу мен жазуды игеру мәселесін түпкілікті шешу 

мүмкін емес. 
Бала мектепте жақсы оқуы үшін, оған белгілі білік пен дағдылар қажет 

(алғашқыда саналы орындауды қажет ететін іс-әрекет бөліктерінің қайталап 
жаттығудың нәтижесінде автоматталануын дағды деп атайды) 
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Мектепте оқуға қажетті білік, дағдылардың белгілі бір пәндерге қажет арнайы 
(қосу, азайту, оқу, жазу, сурет салу және т.б.) және кез келген сабақтарға қажетті жалпы 
түрлері бар. 

Бұл дағдылар толыққанды кейінірек қалыптасады, бірақ олардың алғышарттарын 
осы мектепке дейінгі кезеңнен бастап қалыптастыруды бастаған жөн 

Оқушының жетекші іс-әрекеті – оқу іс-әрекеті. Балабақшада жүйелі түрде 
ұйымдастырылатын сабақтарда балалардың алған білімдері мектептегі оқу іс-
әрекетінің біршама элементтерін игерудің негізін құрайды. 

Оқушының жетекші іс-әрекеті-оқу іс-әрекеті. Бастауыш мектепте жүйелі түрде 
ұйымдастырылатын сабақтарда балалардың алған білімдері мектептегі оқу іс-
әрекетінің біршама элементтерін игерудің негізін құрайды.  

Бұл өз кезегінде, 1-сыныпта бейнелеу сабақтарында негізгі сызықтан бастап 
вертикальді, горизонтальді, қиғаш сызықтарды, симметрияның осі, заттың көрінбей 
тұрған бөлігін салуға үйрету болып табылады. 

Жазу мен сурет салуда балада денесін тік ұстау, қаламды дұрыс ұстау дағдылары 
қалыптасады.  

Бастауыш сыныпта балалармен жұмыс жасауда оларға білім беріп, дағдыларды 
қалыптастыруға ерекше мән беріледі 

Балалардың сауатын ашу және математикалық білім беру арнайы 
ұйымдастырылған сабақтарда жүзеге асырылады. Олардың басты мақсаты - балаларда 
жазу мен санауды үйретудің алғашарттарын қалыптастыру 

Жазу келешекте бүкіл оқу үдерісі құрылатын базалық дағды.  
Жазуға үйрету тек мақсатты түрде ұйымдастырылған оқыту барысында жүзеге 

асырылады. 
Жазу келешекте бүкіл оқу үдерісі құрылатын базалық дағды. Жазуға үйрету тек 

мақсатты түрде ұйымдастырылған оқыту барысында жүзеге асырылады. 
Бір сөзді жазу үшін балаға көптеген амалдар жасау керек, сол себепті 
жазуға үйретуді жазудың барлық функцияларын жүзеге асырудан көп бұрын 

бастау қажет. Бір сөзді жазу үшін балаға көптеген амалдар жасау керек, сол себепті 
бала жазуға үйретуді жазудың барлық функцияларын жүзеге асырудан көп бұрын 
бастау қажет. 

Жазуға үйретудің негізгі міндеттері: 
- фонематикалық есту және сөздің дыбыстық құрамын талдау білігін дамыту; 
- қолдың және саусақтардың майда бұлшық еттерін дамыту;  
- ішкі және сыртқы сөйлеуді, сөздік-логикалық ойлаудың бастапқы кезеңдерін 

дамыту ; 
- есте сақтау қабілетін дамыту ; 
- жазу құралдарын еркін ұстай білу дағдысын қалыптастыру;  
- парақтың бетінің кеңістігін бағдарлауды қалыптастыру. 
- Бастауыш сыныптағы интеграциялық сабақтар : 
1. Естігенді тез ой елегінен өткізіп, жылдам жауап қайтару («Сұрақты қағып ал да, 

жауапты бер», «Ертегіні ата», және т.б). 
2. Сөзге дыбыстық талдау жасау, оларды модельдің көмегімен жазу, жеке 

әріптерді құрастыру (пластилиннен, таяқшалардан, қағаздан және 
3. Нүктелерге қарап заттың суретін сал» және т.б. жаттығуларды орындау 
4. Қолдың саусақтарының қимылы мен синхронды сөйлеу (саусақтық 

имитациялар, доппен ойын және т.б. 
5. Қолдың қимылдарын бақылау ( «Ережеге сай ою-өрнекті салуды жалғастыр», 

«Суретті шрихта» және т.б.); 
6.Жазу жазатын құралды дұрыс ұстау білігі - жазуға дайындалып жүрген балаға 

көп көмеген тигізеді. 
Баланы жазуға үйрету интеграциялық сабақтармен қатар арнайы сабақтарда, 

жүйелі жаттығулар мен ойындардың көмегімен жүзеге асырылады 
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Баланы жазуға үйрету интеграциялық сабақтармен қатар арнайы сабақтарда, 
жүйелі жаттығулар мен ойындардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Бастауыш сынып оқушыларының сауат ашуға дайындауда келесі міндеттер 
1. Көргенді, естігенді, сезінгенді түсініп, оның мазмұнын айтып беру білігін 

қалыптастыру 
2. Айтылатын нәрсенің, әңгіменің логикалық жүйесін құру білігін қалыптастыру: 

жоспар түзу, әңгімені неден бастайтынын анықтау, оны немен аяқтау, бір ойдан келесі 
ойға бірізділікпен өту;  

3. Балалардың сөздің қорымен жұмыс жасау (жаңа сөздер мен ұғымдарды 
синонимдерді, антонимдерді игеру, кітап суретерімен және көркем әдебиет тілімен 
танысу 

4.Сөйлеудің дыбыстық жағын дамыту: дыбысты таза айту, дауыстың ырғағы мен 
күшін реттеу, мәнерлілік, фонематикалық есту. 

5.Сөйлеудің дыбыстық жағын дамыту: дыбысты таза айту, дауыстың ырғағы мен 
күшін реттеу, мәнерлілік, фонематикалық есту. дыбыстық жағын дамыту: дыбысты таза 
айту, дауыстың ырғағы мен күшін реттеу, мәнерлілік, фонематикалық Баланың 
мектепке дайындығы немесе дайын еместігі оның сөйлеу қабілетінің даму деңгейімен 
анықталады. Себебі, бала мектепте оқу барысында игеретін білім жүйесі ауызша және 
жазбаша сөйлеу арқылы жүзеге асырылады. Егер ауызша сөйлеуді ол мектепке дейін 
игерсе, ал жазбаша сөйлеуді алда үйренетін болады. Жазбаша сөйлеуді толыққанды 
үйрену үшін, мектепке дейін кезеңде баланың ауызша сөйлеу қабілеті жоғары деңгейде 
дамуы қажет.  

Баланы оқу мен жазуға үйрету - мектептің міндеті, бірақ көптеген дағдылар мен 
біліктерді бала мектепке келіп, алдына оқу мен жазудың нақты мақсаты қойылғанға 
дейін игере алады. Сонда ғана оның мектепке келгеннен кейін оқу мен жазуды 
толыққанды игеруі жеңіл болады. Ал мектепке даярлау барысында игерген дағдыларын 
ол өзіне жаңа іс-әрекет барысында жүзеге асырады дегіміз келеді. 

Егеменді еліміздің бүігінгі таңдағы ең басты мақсаты - жан –жақты әлемдік білім 
кеңістігінен орын алу болып табылады. Жас ұрпаққа  білім беру де,оларды болашақ 
еліміздің тұтқасы етіп тәрбиелеу-әр ұстаздың,әр мектептің ең басты, ең қасиетті 
міндеті. 
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ҚОНАҚҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ  

ПЕРСОНАЛ МАРКЕТИНГТІ ЖОСПАРЛАУ 
 

Қазақстанда туризм саласын дамытуда үлкен мән беріліп жатқаны бізге мәлім. Ел 

басының соңғы жолдауында туризм саласы Қазақстанда қарқынды дамып келе 

жатқанын айтты, әсіресе келу және ішкі туризмді дамытуда туроператорлар мен 

турагенттер қырағы болуларын айтты. Және болашақта туризм саласы бойынша  жаңа 

басқа бағдарламасы қабылданатынын айтты. Осы өзекті мәселелерді ескере отырып 

персонал маркетингісіне тоқталамыз. 
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Персонал маркетингі – бұл ұйымды ұзақ мерзімде адам ресурстарымен 

қамтамасыз етуге бағытталған басқарушылық іс-әрекеттің түрі. 

Персонал маркетингі  - персоналды басқару саласындағы өндірістік маркетинг 

функциясының ұлғаюы және келесі базистік өндірісті қамтиды: 

- маркетинг нарыққа бағытталған басқарудың негізгі қағидасы ретінде; 

- маркетинг басқарушылық шешімдерді  іздеудің жүйелендірілген әдісі ретінде; 

- маркетинг өз ұйымының бәсекелік артықшылығына жету құралы ретінде; 

- персонал маркетингі жұмыс орнын ұйымға сатылатын өнім ретінде 

сипаттайды.[1] 

Батыс Еуропа компаниялары 1970 жылдардан бастап персоналды басқаруда 

маркетинг әдістерінқолданабастады. Қазіргішетелдікұйымдарда персонал маркетингі 

мәселелерінің мазмұны мен құрамынтүсінуүшінекінегізгіқағиданыбөліп қарастыру 

қажет. 

Біріншіқағида персонал маркетингі түсіндірмесін кең мағынада қарастыруды 

көздейді. Персонал маркетингі түсіндірмесі адам ресурстарын басқару стратегиясы мен 

белгілі бір философия ретінде түсіндіріледі. Бұл жерде персонал ұйымның ішкі және 

сыртқы клиенттері мағынасы ретінде қарастырылады, шын мәнінде бұл кәсіпорынды 

меншікті қызметкерлеріне «сатуы». Мұндай маркетингтің мақсаты еңбек етудің 

тиімділігін жоғарылатуға септігін тигізетін барынша қолайлы еңбек жағдайларын 

жасау жолы мен кадрлық ресурстарды ұтымды пайдалану болып табылады. Персонал 

маркетингісінің кең тараған түсіндірмесі оның ұйымның кадрлық саясат элементтерінің 

біріне жататынын білдіреді.  

Екінші қағида персонал түсіндірмесін тар мағынада талқылауды ұйғарады – бұл 

кәсіпорынның кадрлық ресурстарға деген қажеттіліктерін анықтап, оны 

қанағаттандыруға бағытталған персоналды басқару қызметінің ерекше функциясы.  

Персонал саласындағы маркетингтік іс-әрекет персонал маркетингі жоспарының 

қалыптастыру мен орындаудың өзара байланысты кезеңдер кешені ретінде 

түсіндіріледі. 

Персонал маркетингінің функциялары. Персонал маркетингінің ақпараттық 

қызметі ақпараттық базис құрудан тұрады. Ол нарықты сегменттеу саласында 

жоспарлаудың негізін құрайды. Ақпараттық функция келесі жеке функцияларды 

жіктеуден тұруы мүмкін: 

- ұйымның сыртқы және ішкі ортасын зерттеу; 

- нарықты зерттеу; 

- жұмыс беруші ретінде ұйым имиджін зерттеу; 

- қызметтер және жұмыс орындарына қойылатын талаптарды зерттеу. 

Персонал маркетингі байланысты қызметінің өз мақсаттары бар – персоналға 

деген қажеттіліктерді қанағаттандыру жолдарын орнату және өткізу, сонымен бірге 

ұйымның жұмыс беруші ретінде артықшылықтарын көрсету. Персонал маркетингі 

байланыстық қызметінің тиімді орындалуының алдыңғы себебі ретінде еңбек нарығын 

сегменттеу болып табылады. Сегменттеу – персоналға сұраныс пен ұсынысты белгілі 

бір жұмысбастылыққа итермелейтін ерекшеліктері ұқсас келетін бөліктерге ажырату 

процесі. Бұл бөліктер жұмыс беруші еңбек нарығы мен өз қатынастарын құруда қалай 

бейімделуі керек екенін көрсететін мақсатты топтардан тұрады. Жобалау және бизнес-

жоспарлау үшін аймақтағы кадрлық жағдайды талдау өте маңызды. Аймақтағы жұмыс 

күшінің нарығын сегментке бөлу – талдаудың басты нәтижесі.  

Төмендегі сияқты ақпараттарды жинау және болжау қажет: 

- негізгі кәсіби – жастық топтар туралы; 

- мамандық бойынша аймақтық нарық туралы; 

- категория бойынша еңбекақы деңгейлері туралы; 
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- категориялар бойынша жұмыспен қамтылу деңгейі туралы; 

- мамандарды дайындап шығаратын және қайта дайындайтын оқу орындары 

туралы; 

- демографиялық жағдай және оның болжамы туралы; 

- аймақ тұрғындарының ұлттық және мәдени ерекшеліктері туралы. 

Нарықты сегменттеудің негізгі әдістері есебінде факторлы және кластерлі талдау 

болып табылады. Нарықты сегменттеудің факторлы талдауы еңбек нарығын 

факторларға байланысты бірқатар бөлшекке бөлуге негізделген: 

- географиялық (аймақ, қала, облыс, халық саны); 

- демографиялық (жасы, жынысы, отбсының жағдайы, ұлттық құрамы); 

- экономикалық (білім деңгейі, мамандық құрамы, салалық құрылым бойынша 

бөлінуі, табыс деңгейі, еңбек стажы); 

- психографикалық (жеке тұлғалық бейнесі, тұлғалық сапалары, өмірлік 

қажеттіліктері); 

- мінездік (мансаптық бағыты, мотивациялық мақсаты, жұмысқа қызығушылық 

деңгейі). 

Кластерлік талдау біртектілігі мен айырмашылығы бар нақты белгіні анықтайды. 

Сегменттеудің бір немесе бірнеше критерийлері бойынша біраз мақсатты топтарды 

комбинациялау арқылы олардың ішкі біртектілігін жоғарылатуды және ұйымның 

белгілі бір персоналдың мақсаттық топтарының қажеттілігін қанағаттандырудың 

жолдары мен көздерін жоғары дәрежеде анықтауды қамтамасыз етеді.[2] 

Маркетинг қызметі отандық және шетел ұйымдарының ұқсас іс-әрекеті және өнім 

бағалары, персонал шығындары, әлеуметтік сақтандыру қаражаттары, қызметкерлерге 

әлеуметтік төлем және жұмыскерлердің таза табысты бөлуге қатысу деңгейі, 

дивидендтер көлемі туралы мәліметтерді жинақтап, қорытып және жаңартып тұруы 

тиіс. Бұл сыртқы мәліметтерді өзінің көрсеткіштерімен салыстыра отырып, өзінің әрі 

қарай даму стратегиясын, бағаларды анықтау мен ұйымға тауар мен еңбек нарығында 

бәсекелестігін қамтамасыз ететін еңбекті, персоналдың саны мен біліктілігін 

жоспарлаудың жоғары көрсеткішін көрсететін дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. 

Осылайша, персонал маркетингінің негізгі мәселелері төмендегідей болып келеді: 

- ұйымның ағымдағы және келешектегі сандық жән есапалық персоналға 

қажеттіліктерін анықтау үшін нарықты зерттеу; 

- жаңа жұмыс орындарын дайындау және қызметкерлердің оған қойылатын 

талаптарды орындауына мүмкіндік тудыру үшін өндірістің дамуын зерттеу; 

- ұйым қойған талаптарға сай келетін персоналды іздеу және тарту. 

Жапония, Батыс Еуропа және АҚШ кәсіпорындарында персоналға 

қанағаттандыру мәселесін әртүрлі жолдармен шешетінін ескеру керек. 

Жапонияда персоналды әдеттегідей төменгі лауазымға қабылдайды. Бұл көпшілік 

жапон кәсіпорындарында қолданылатын «өмір бойы жұмыс істеу» саясатына, сонымен 

қатар жапондық білім жүйесінің кейбір өзгешеліктеріне де байланысты, бұл жүйе 

келешек қызметкерлерді тар мамандыққа дайындамай, философиялық, жалпы 

дүниетанулық жайлы кең көлемді іргелі білім алуға мүмкіндік беретіндіктен кез келген 

ұйымның қызметкері «кең профильді» маман есебінде дайындық алады. Белгілі бір 

саладан нақтылы дағды алу жоғары оқу орнының міндеті емес, ол жапондық фирманың 

мойнында. Осыдан барып жапондық кәсіпорындарда төменгі лауазымға адамдарды 

сырттан алса, ал жоғары лауазымға кәсіпорынның ішінен таңдап алады [4]. 

Батыс Еуропа кәсіпорындарында (соның ішінде, Германияда) бос орынға 

жарияланған конкурс сыртқы мен ішкі адамдарға бірдей болғанымен, көбінесе 

персоналдың қажеттілігін кәсіпорында жұмыс істейтін қызметкерлердің ішінен іздейді. 

Американдық фирмалар персоналдың қажеттілігін қай көзбен қамтамасыз етілсе де 
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бәрібір, ешқайсысына артықшылық бермейді, өздерінің қызметкерлері мен сыртқы 

үміткерлерге бірдей мүмкіншілік тудырады. 

Қонақүй шаруашылығында персоналды басқаруда үлкен талаптар қойылған сол 

талаптарға сай болатын болсақ, туризм саласының даму деңгейі де жоғары болады деп 

айта аламыз. Сондықтан да туризм саласы бойынша қосымша проблемаларды атап 

өткен жөн деп есептейміз. 

Туризмді дамытудағы негізгі проблемаларды атап өткен жөн ; 

1. Қонақүйлерді, пансионаттарды, демалыс үйлері мен базаларын қоса алғанда, 

орналасу объектілерінің, сонымен қатар санаторийлік-курорттық мекемелердің 

материалдық базасы жоғары дәрежеде моральдық және физикалық тозғандығымен 

сипатталады. Бүгінгі таңда туризм ауқымы, сапа түрлері және туристер үшін 

ұсынылатын тұратын жерлер халықаралық талаптарға сай емес. 

2. Қызмет көрсетудің төмен сапасы және Ұлы Жібек жолының қазақстандық 

бөлігінде таңбалы тарихи орындардың қиындық тудыруы қазақстандық та, шетелдік те, 

туристердің үрейін туғызады. Біздің тарихи мұрамыздың туристік бағдарларларын 

халықаралық насихаттау мен жылжыту да, сапалы түрде қайта қарауды талап етеді. 

Туризмді дамыту көлік инфрақұрылымының жағдайымен тікелей байланысты 

болғандықтан, әуе және теміржол тасымалы географиясының шектеулілігі, ішкі және 

сыртқы туристердің топтық сапарлары үшін көліктің барлық түріне жол жүру 

билеттеріне жеңілдіктер жүйесінің болмауымаңызды проблемаға айналып отыр. 

3. Кадрларды даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін 

арттырудың төмендеңгейі және туризмнің  ғылыми базасының  жоқтығы. 

Туризмді дамытуға кедергі жасайтын негізгі проблемалардың бірі қызмет 

көрсететін салада мамандандырылған туристік кадрлардың болмауы болып табылады. 

Бұл туризм индустриясы объектілерінде білікті мамандардың болмауы проблемасына 

ғана емес, сонымен қатар туристік сала үшін кадрлар даярлау сапасына да қатысты. 

4. Туристік индустрияда ұсынылатын қызметтердің төмен сапасы. 

Бұл Қазақстанда туристік визаларды ресімдеу, шетелдік туристерді тіркеу 

процедураларына, кедендік және паспорттық бақылау мерзімдеріне қатысты.  

5. Туризм елі ретінде Қазақстанның жеткіліксіз деңгейдегі тартымдылығы. 

Елдің оң туристік имиджін жылжыту жөніндегі іс-шаралар жүйесіз сипатта, 

туризм жөніндегі көрмелерге қатысу мемлекеттің жарнамалық қызметінің тиімділігін 

толық өлшемде қамтамасыз етпейді. Осы уақытқа дейін, туристерді тартуда Қазақстан 

үшін бірінші басымдықты нарықтар болып табылатын елдер – Германия, Ұлыбритания, 

Оңтүстік Кореяда туристік өкілдіктер (шетелдердегі мекемелер жанынан туризм 

бөлімдерін) ашу және олардың қызметін қамтамасыз ету мәселесі шешілмей отыр. 

Сонымен қатар, жыл сайын орасан көп туристерді қабылдайтын, туризм саласында 

дамыған елдердің (Франция, Испания, Германия) тәжірибесі аталған мәселені шешу 

қажеттігін куәландырады. Осындай проблемаларды ескере отырып өкімет өзінің 

алдына мынандай міндеттер мен талаптар қойды. [5] 

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі қызметінің стратегиялық 

бағыттары, мақсаттары мен міндеттеріне назар аударсақ: 

Туризм саласында негізгі бағыттарды атап өтсек; 

1-стратегиялық бағыт.  Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына 

айналдыру. 

1-мақсат. Аса тиімді және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру 

Нысаналы  индикаторлар.  

1. Туристік қызметтен түсетін кірісті 2014 жылғы 63,0 млрд. теңгеден 2014 жылы 

70 млрд. теңгеге дейін көбейту. 

2. Туризмнің басым түрлері бойынша туристік ағындар көлемін көбейту: 
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сырттан келушілер туризмінің  көлемі 2014 жылғы 5,3 млн адамнан  2016 жылы 

5,6 млн адамға, 2015 жылы 5,9  млн. адамға және 2011 жылы 6,2 млн. туристке 

көбейеді; ішкі туризм көлемі 2014 жылғы 3,9 млн. адамнан 2016 жылы 4,0 млн. 

туристке, 2015 жылы 4,1 млн. туристке және 2014 жылы 4,2 млн. туристке өсетін 

болады. 

1- міндет.  Туризм инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету 

Көрсеткіштер. Туристік орталықтарды салу: Алматы облысында «Жаңа Іле» 

туристік орталығын салу» (серпінді жоба), Ақмола облысында «Бурабай», Маңғыстау 

облысында «Ақтау Сити» әлемдік деңгейдегі туристік орталықтарын және «Кендірлі» 

демалыс аймағын салу жөніндегі серпінді жобаларды іске асыру - көрсетілген 

облыстардың әкімдіктерімен және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе (жеке 

инвестиция есебінен); 

Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігінде туризмді дамытудың шебер 

жоспары – ҚР МАМ, ҚР БҒМ; ҚР ККМ, Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, 

Қызылорда және Ақтөбе облыстарының әкімдіктерімен бірлесе (жеке инвестиция 

есебінен) зерттеулер жүргізу; жол бойы инфрақұрылымы объектілерінің саны – ҚР 

ККМ және тиісті әкімдіктермен бірлесіп; жетекші туристік және табиғи объектілерге 

апаратын жөнделген және жаңа жолдардың ұзақтығы – ҚР ККМ және тиісті 

әкімдіктермен бірлесіп; 2 МҰТП-да  жайластырылған экологиялық соқпақтар саны – 

ҚР АШМ бірлесіп. 2-міндет. Туристік қызмет көрсетулердің сапасын арттыруды 

қамтамасыз ету 

Көрсеткіштер. «WTO-Tedqual» туристік білім беру сапасының халықаралық 

жүйесін енгізу – ҚР БҒМ-мен бірлесіп (жеке инвестициялар есебінен) 

«Жедел желі» анықтамалық туристік қызметтер саны – облыстардың және Астана 

мен Алматы қалаларының әкімдіктерімен бірлесе; қонақжайлылық индустриясын 

ұйымдастыру жөніндегі курс енгізу нәтижесінде туристік қызмет сапасын арттыру – 

Ақмола облысы мен Алматы қаласы әкімдіктерімен, Қазақстандық туристік 

ассоциациясымен және басқа мүдделі ұйымдармен бірлесе (жеке инвестиция 

есебінен).Ал Өскемен қаласында алғаш болып  осы курстарды ұйымдастырып орталық 

ашып отырмыз,бірақ қаржылық қолдау қажет.Туризм саласындағы қызметкерлердің 

біліктілігін арттыруға мән беруіміз керек. Камфортабельді автобус қажет. Өскемен 

қаласына келген қонақтарға қала бойынша саяхат ұйымдастыруға.Қазақ тілін жетік 

білетін гидттер қажет сонымен қатар ағылшын және басқада тілдерді білетін мамандар 

нарықта тапшы [6]. 

3-міндет. Қазақстандық туристік өнімді халықаралық және ішкі нарықта 

жылжыту. Біздің ұлттық дәстүрлерімізді шетелге көрсете білуіміз керек. 

Көрсеткіштер. Қазақстан қатысатын халықаралық туристік көрмелердің 

географиясын кеңейту; шетелдік  БАҚ өкілдері мен туроператорлары үшін ақпараттық 

турлар саны; 

Жетекші телеарналарда Қазақстанның туристік әлеуетті туралы бейнероликтің 

шығу саны; дайындалған және шығарылған жарнамалық-ақпараттық өнімнің қағаз 

және электрондық  жеткізгіштегі саны; ішкі  туризм бойынша туристік іс-шаралар 

санын көбейту.[7] 

4-міндет. Халықаралық қоғамдастыққа кіру 

Көрсеткіштер. Дүниежүзілік туристік ұйым (ДТҰ) өткізетін іс-шараларға қатысу – 

ҚР СІМ-мен бірлесіп; 

Жоғарыда айтылған міндеттерді бұлжытпай орындайтын болсақ, Қазақстанда 

туризмнің даму деңгейі қарқынды дамыған экономиканың негізгі салаларының біріне 

айналады. 

Бақылауға арналған сұрақтар: 
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1. Персонал маркетингі 

2. Персонал маркетингі жоспарын қалыптастыру 

3. Туризмді дамытудағы негізгі проблемалар 

4. Туризм инфрақұрылымын дамытуды жоспарлау 

Туризм саласында үлкен мән беретін жағдайперсоналды оқыту процесін 

жоспарлау болып табылады.[8] Қазір әлем деңгейде өзгерістерге ілесе алмай 

жатырмыз. Бұған дәлел ЭКСПО-2017 жылғы халықаралық көрмесі Көрмеде алдыңғы 

қатарлы мем лекеттер павилондарындағы көріністер бізге жаңа ықпал, импульс береді. 

Ендігі жылы жастар жылы деп жарияланды осыған орай мемлекет тарапынан берілген 

жұмыстарды атқаруымыз керек. 
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ЖАСӨСПІРІМ ВОЛЕЙБОЛШЫЛАРДЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІГІНЕ СИПАТТАМА 
 

Спорттық ойындар қимыл аппаратына арнайы талаптар қояды. Ойынша 

дайындығында еттер күшінің «жарылысты» қасиетін жетілдіруді, «секіргіштік» 

төзімділікті, сөрелік екпін жылдамдығын, жылдамдық төзімділікті қамтамасыз ететін 

жаттығулар көзделеді. Арнайы күш дайындығы бұлшық еттердің гипертрофиясына 

әкеледі. Бірақ гипертрофия олардың жылдамдық қасиетін төмендетпеуі керек 1,122б.. 

Ал волейбол ойынына қысқаша физиологиялық ерекшелігіне сипаттама берсек: 

Волейбол ойынында басқа спорттық ойындарға қарағанда алаңдағы қозғалыстар 

қарқыны аз. Осыған байланысты ағзадағы вегетативтік өзгерістер аса үлкен білінбейді. 

Координациялары күрделі волейболшылар қимылдары қаңқа еттерінің қатты болуын 

талап етеді. әсіресе олардың күш және жылдамдық қасиеттерінің дамуына әсер етеді. 

Бұл жоғарғы дәрежілі волейболшыларда аталмыш дене қуаты қасиеттері жақсы дамиды 

дегенді білдіреді. 

Орталық жүйке жүйесі. Волейболшының шеберлігін арттыру үшін қимылдарды 

басқаруды жетілдіру қажет, нәтижеде қимыл әрекеттерінің үйлесімдігі жақсарады. 
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Үйлесімділіктің жақсарғанын ойын әдістерін орындағандағы бұлшық еттердің 

электрлік белсенділігінің өзгеруінен байқауға болады.  

Талдағыштар. Волейбол көптеген талдағыштарға жоғары талаптар қояды. 

Көрнекті волейболшыларда көру аймағы, әдеттегі жағдайда, қалыпты мөлшерде. Ойын 

алаңына шыққанда және денені қыздырғанда көру аймағы 15-20% ұлғаяды. Көру 

аймағының кеңуі, көздің торлы қабықтарындағы шеткі элементтерінің және көру 

орталығының қозғыштығы артуымен түсіндіріледі. 

Волейбол ойынында торлы қабықтың шеткі және орталық функцияларының 

маңызы бірдей. Торлы қабықтың шеткі элементтері таяқшылар, алаңда бағдарлауда 

қамтамасыз етеді. Орталық элементтері құтышалар, допты шығыршыққа тастауды 

орындағанда маңызды. 

Ойын әрекеттерінде тереңге көру үлкен рөл атқарады. Кеңістікті түйсіну 

волейболшыларда, басқа спортшылардікінен жақсы.  

Жүйелі жаттығу волейболшылардың көзді қимылдату аппаратының қызметін 

жетілдіреді. Егерде спорт ойындарымен шұғылданбайтындарда көз еттерінің тең дамуы 

(ортофория) 40% болса, волейболшыларда -80%. Волейбол ойынында көзге түсетін 

жүктеме өте зор болғандықтан, ортофория оның шаршағыштығын төмендетеді. 

Жоғары дәрежелі шебер волейболшыларда орындалған қимылдардың бағыты, 

амплитудасы, күші туралы ақпаратпен қамтамасыз ететін қимыл талдағышы жақсы 

дамыған. Талдағыштың функционалдық күйі, алдымен көру арқылы, сонан соң көздің 

жабылған кезінде берілген тапсырманы дәлме-дәл орындалғаны арқылы бағаланады. 

Тыныс. Волейбол ойнағанда тыныс жиілігі минутына 42-48 Қимыл екпінділігі 

өзгергенде тыныс, жүрек соғысының жиілігінен артық болады. Бұл тынысты реттейтін 

механизмдер құбылмалылығының жоғары екенін көрсетеді. Қанайналым волейболда 

ойын қарқынына және ойыншының белсенділігіне байланысты. ЖСЖ 1 минутта орта 

есеппен – 170-190 рет болады. 

7-10 жас кездерінде балалардың бойлары, дене мүшелері тез өседі. Әсіресе 

аяқтары тез өседі. Бала жылына екі килограмм салмақ қосады. 

Осы жаста сүйек тез қатая бастайды. Бірақ сүйек ткандарында әлі де органикалық 

заттар көп те, минералды тұздар аз. Сондықтан да сүйек икемді, созылмалы әлі толық 

қатаймай, шеміршекті түрде болады. Осы ерекшеліктерін ескеріп, бастауыш сынып 

оқушыларына қозғалмайтын статистикалық жаттығулар жүктемесін аз береміз. Үлкен 

биіктіктен секіру, қатты жерге секіру жаттығуларын бермеуге тырысуымыз керек. 

2,122б.. 

Омыртқаның байланыстары мен бұлшық еттері әлсіз, омыртқа арасындағы 

шеміршек қалың болып келеді. 7 жаста барлық омыртқа айқын білініп тұрады. 

Қыздарда 7-11, ер балаларда 7-13 жасар асында омыртқаның денесі мен эпифиздерінің 

арасында жұқа болса да, шеміршекті қабаты сақталады. Омыртқа аралық шеміршектер 

қалың болғандықтан омыртқалар әлі де өседі, олар 14-15 жаста бекіп, қатаяды. 

Омыртқа өте икемді, бірақ оқыс жағдайларда қисайып кетуі мүмкін. Сондықтан да осы 

жас кездерінде әртүрлі омыртқа қисаюлары скалиоз, лордоз, кифоз байқалады. 

Омыртқа эпифиздерінің сүйектенуі 18-20 жаста аяқталады. 

Балалардың бұлшық ет ткандарында су көп те, белоктық заттар аз болып келеді. 

7-8 жастағы балалардың бұлшық ет ткандары олардың жалпы салмағының  27 % алады. 

Салыстырмалы түрде қарасақ 18 жастағыларда 40 % болады. Бұлшық еттер әлсіз 

болады, әсіресе арқа және іш бұлшық еттері, ұсақ бұлшық еттерге қарағанда жақсы 

дамыған. Бұл кезеңде бала бұлшық еттерінің жұмысқа білеттілігі төмен болады. 

Осы бұлшық ет жүйесі ерекшеліктеріне байланысты ұзақ статикалық-қозғалыссыз 

жаттығулар, біржақты жүктемелер, қайта-қайта біртүрлі қозғалыстар беруге болмайды. 
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Жүктемелерді әр бұлшық еттер тобына ауыстырып беріп денені үйлесімді дамыту 

қажет. Жаттығуларды үлкен амплитудамен, кіші бұлшық ет тобына көбірек беру керек . 

7-10 жасбалалардың жүректері үлкен, қантамырларының іші кең, қабырғалары 

созылмалы болып келеді. Жүрек соғу жиілігі жиі минөтіне 50-90 рет соғу төңірегінде 

болады. Жүректің бұлшық еттері әлсіз, созылмалы. Жүректің жиырылуы кезінде 

шамамен 25-33 мл қан жүректің сол жақ қарыншасынан қолқатамырына айдалады. 

Мұны қанның систолалық көлемі дейді. Жүрек-қантамыр жүйесінің осы 

ерекшеліктеріне байланысты ұзақ қатаю, күшене ұзақ көтеру, ұзақ тарту, ауыр нәрсе 

көтеру, қарсылықты жеңу жаттығуларын аз беруге тырысу қажет. Олар орындай 

алмайтын, бұлшық еттерін қатайтатын көп күш керек ететін, жүрек соғу жиілігі көп 

жиілеп кететін жаттығуларды байқап беру қажет. Балалар мен жасөспірімдердің 

жастарына байланысты жүрек соғу жиіліктері мен қанның систоликалық көлемі туралы 

мәліметті кесте1-ге қараңыз. 
 

1-кесте – Баланың жүрегінің соғу жиілігі мен қанның систолалық көлемі 
Жасы Жүрегінің соғу жиілігі,рет/минут Қанның систолалық көлемі, мл 

Жаңа туған 120-168 2,5 

1-2 ай 132-171 - 

6 ай 120-150 - 

1 жас 103-150 10,0 

2 жас 96-135 10,2 

5-6 жас 83-119 20,6 

Ер балалар 

8 жас 50-93 25,0 

10-12 жас 53-86 33,4 

15-16 50-77 41,4 

Ересек 55-75 60 ж/е одан көп 

Қызбалалар 

8 жас 67-99 27,0 

10-12 жас 60-89 31,6 

15-16 55-85 38,5 

Ересек 60-75 55-65 

 

Балалардың зат алмасу үрдісі үлкендерге қарағанда тез жүреді. Балалардың кеуде 

клеткалары домалақ түрде, қабырғалары аз иілгендіктен терең демалуға кері әсер етеді. 

Демалу жиілігі тез, терең емес, минутіне 22 рет демалу жиілігі төңірегінде.  

Демалужолдарыүлкендерге қарағанда қысқа. Тынысалудыңминуттіккөлемі 7 

жастағыбалаларда 3500 мл/минут болады, ол 11 жасқакелгендекелгендекөбейіп 4400 

мл/минутке дейінжетеді. өкпеніңтіршіліккөлемі 7 жаста 1200 мл-ден, 10 жаста 2000 мл-

гедейінкөтеріледі.  

Бастауыш сынып оқушыларын терең, бірқалыпты мұрынмен демалуға үйретуіміз 

қажет. Жаттығулар орындау, демалумен бірдей орындалуы тиіс. 

13-15 жасындағы оқушылардың бойлары, денелері жылдам өседі. Бойларының 

ұзаруы негізінен аяқтары өсуіне байланысты болып жылына 4-7 см. өседі. 

Салмақтарына жылына 3-6 кг қосылып отырады.   

Ұл балалардың ең тез өсетін кезі 13-14 жас, ол кезде бойлары жылына 7-9 см 

өседі. Қыз балалардың бойларының тез өсетін кезі 11-12 жас, ол жастарда қыздар 

орташа 7 см өседі. 

Жасөспірім кезде аяқтың және қолдың ұзын сүйектері, омыртқа сүйектерінің 

биіктіктері жылдам өседі. Жасөспірімдердің омыртқалары өте жылжымалы болып 
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келеді. Көп, жоғары жүктемелер сүйек қатаюларын тездетеді де қол, аяқтың ұзын, 

ортан жілік сүйектерінің өсуін азайтып жібереді. 

Осы жас кезінде бұлшық ет жүйесі де жылдам дамиды. 13 жастан бастап бұлшық 

еттердің көлемдері үлкейе бастайды. Көлемдерінің үлкеюі олардың бұлшық ет 

талшықтарының жуандауына байланысты өседі. Бұлшық ет көлемінің дамуы әсіресе 

ұлдарда 13-14 жаста, қыздарда 11-12 жастарда көбірек болады.  

Жыныстық жетілу ер балаларда 10-11 жаста, қыз балаларда 9-10 жаста басталады. 

Ер балалардың жыныс мүшелері өсе бастайды, жыныс бездері жетіледі. 12 жаста 

көмекейі өсіп, дауысы қатаяды. 12-13 жаста ер адамға лайық қаңқа ерекшеліктері пайда 

болады, баланың сымбаты өзгереді, қасағат үктері пайда болады. 15 жаста сақал-мұрты 

шыға бастайды, сперматогенез басталады 3,22б.. 

Қыз балалардың жыныстық жетілуі ер балалардан ертерек басталады. 8 жастан-ақ 

әйел пішіндес қаңқа ерекшеліктері пайда бола бастайды. Жамбас сүйектері өседі де, 

жамбас қуысы кеңейеді. 10 жасқа жақындағанда омырауы өседі. 13-15 жастан бастап 

бойлары жылдам өсіп, қолтығында, қасағасында әйелдерге тән түктері шығады, етеккір 

келеді. Жыныстық жетілу кезеңдерін, әсіресе қыз балалардың етеккірі келу кездерін, ол 

келген кезде жүктемені дұрыс беруді дене тәрбиесі мұғалімдері жақсы білуі керек. 

Біздің қазақ халқының сыпайылығына, менталитетіне байланысты ата-аналар мен 

мұғалімдердің көбі жыныстық тәрбие мәселелерінен «аулақ жүруге» тырысады. 

Балалар мен жасөспірімдердің көпшілігі өзінің жыныстық даму жайындағы «сыпайы» 

сауалдарына жауапты ересек жолдастары мен достарынан алады, 20% әке-шешесінен, 

9% ғана мұғалімдер мен тәрбиешілерінен алады деген зерттеу нәтижелері бар.  

Сондықтан дене тәрбиесі мұғалімдері жыныстық даму физиологиясы мен дене 

тәрбиесі жаттығуларының жүктемесі туралы балаларға дұрыс мағлұматтар бере білуі 

керек. 

Өкпенің тіршілік сиымдылығы – бала  демалған кездегі, және өкпедегі (қордағы) 

бар ауаның қосындысы. Өкпенің тіршілік көлемін спирометр деген арнайы аспаппен 

өлшейді. Біз өкпенің тіршілік көлемі туралы толық түсінік болу үшін төмендегі кестені 

беріп отырмыз кесте 3-ке қараңыз. 

 

2-кесте – Балалар мен жасөспірімдердің өкпесінің тіршілік сыйымдылығы 

Балалар Жасы 

6 7 10 12 15 17 

Ер балалар 1200 1400 1630 1975 2600 3520 

Қызбалалар 1100 1200 1460 1905 2530 2760 
 

Орта мектеп жасындағы оқушылардың тыныс алу жүйесі жақсы, тез дамиды. 11-

14 жас кезінде балалардың өкпелері екі есеге дейін өседі. Демалу көлемдері 13 жаста  - 

707 см³ болады. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы артады. Сіздер физиология пәнін 

оқыған кезден білесіздер өкпенің тіршілік сиымдылығы адамның жасына, жынысына, 

спорт түрлерімен айналысуына байланысты өзгеріп тұратынын білесіздер.  

Тыныс алу жиілігінің де дене дамуына үлкен маңызы бар. Дене тәрбиесі, 

спорттық жаттығулармен айналысқан балалардың тыныс алу жиіліктері сирек болады. 

Дене тәрбиесі жаттығулары кезіндегі тыныс алулар оқушылардың өкпесін ғана емес, 

олардың кеуде бұлшық еттерін, бүкіл тыныс алу жүйесін жақсы дамытады. Бір демалу 

циклінде жасөспірім ағзасы 14 мл ауа пайдаланса, үлкен жастағы адам 20 мл ауа 

пайдаланады. Олар үлкендерге қарағанда тыныс алу уақытын көп тоқтатып отыра 

алмайды. Олардың ағзаға келіп жатқан ауа аз кездеріндегі жұмысқабілеттілігі тез 

төмендейді. Адам жасына байланысты тыныс алу жиілігі өзгеру кестесін қараңыз 

(кесте 3). 
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3-кесте – Тыныс алу жиілігінің адамның жасына байланысты өзгеруі 

Жасы 1 минөттегі тыныс алу жиілігі, рет 

1 жас 44 

5 жас 26 

15-20  жас 20 

20-25 жас 18 

25-30 жас 16 

30-35 жас 18 

 

Жүректің функционалдық, қызметтік жетілуі 20 жасқа келгенде толық аяқталады. 

Жасөспірім кезеңде дене қуаты қасиеттері өздерінің жетілулерін ары қарай жалғастыра 

береді. Бұл кезең дененің қозғалыс қасиеттерінің жақсы даму кезеңі болып келеді. 

Негізгі дене қуаты қасиеттерінің орта сынып жастары кезеңінде даму мүмкіншіліктерін 

(Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2003) кесте 4-те беріп отырмыз. 
 

4-кесте – 13-15 жастағылардың дене қуаты қасиеттерінің өсу қарқыны (%) 

Дене қуаты қасиеттері Бір жылдағы орташа дамуы Жалпы дамуы 

Ұлдар Қыздар Ұлдар Қыздар 

Жылдамдық 3,9 2,9 15,4 11,5 

Күш 15,8 18,4 79,0 92,0 

Жалпытөзімділік 3,3 2,1 13,0 8,4 

Жылдамдық төзімділігі 4,1 1,0 16,4 4,0 

Күш төзімділігі 9,4 3,3 37,5 13,1 

 

Жасөспірімдердің жүрек-қан тамыры және орталық нерв жүйесінің әлі толық 

функционалдық жетілмегені, ол жүйелерді реттейтін, бағыттайтын әртүрлі қызметтік 

мүмкіншіліктері толық іске қосылмағаны себепті, балалардың ағзаларының дене қуаты 

жүктемелеріне қалыптасу уақыты ұзағырақ болып келеді. Жасөспірімдердің жүрек-қан 

тамыры жүйесі жүктеме кездерінде экономиялық тиімді жұмыс істеуі өздерінен үлкен 

жастардағы жастарға қарағанда төмен болып келеді. Орта мектеп жасындағы 

оқушылардың кеңістікте үйлесімді, епті қозғалу қабілеттіліктері жақсы дамиды. Ол 

қасиеттер кіші доптарды дәлдікке лақтырулар, доптарды, гранаталарды алысқа 

лақтырулар, спорттық, қозғалмалы ойындардағы әрекеттер, 10 метрге 3 рет қайта 

жүгірулер т.с.с. әрекеттер кездерінде дамиды.4,22б.. 

Сонымен қатар осы жас кезеңінде күш, күш жылдамдығы қасиеттері, бірқалыпты 

жылдамдық және төзімділік қасиеттері жақсы дамиды. Икемділік қасиетінің аз дамуы 

байқалады. 

15-17 жастағылардың дене дамуының фииологиялық ерекшеліктері. Жоғарғы 

сынып жасындағы оқушылардың дене өсуі мен дамуы үрдісі біртіндеп ары қарай 

жалғаса береді. Оқушы ағзасының мүшелері мен жүйелері бірқалыпты жағдайда дами 

береді. Жыныстық жетілу осы кезеңде толық аяқталады. Осы жас кезеңінде бой 

ұзындығының өсуі ақырындап, кеуде кеңдігі, дене салмағы көбірек өсе бастайды. 

Жасөспірім ұл балалар қыздарды бой және дене салмағы жағынан қуып жетіп асып 

кетеді. Олардың бойлары қыздардан 10-12 см биік, салмақтары 5-8 кг артық болады. 

Олардың жалпы дене көлемімен салыстырғандағы бұлшық ет көлемі қыздардікіне 

қарағанда 13% көп, ал тері астындағы май тканы 10 % аз болады. Жасөспірім ұлдардың 

қыздарға қарағанда кеуделері қысқа, ал аяқ, қолдары ұзын болып келеді40,89б.. 
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Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі сүйектері өздерінің өсіп болу, қатаю 

кезеңдеріне келе бастайды. Атап айтқанда, жауырын сүйектері жігіттерде 19-20 жаста, 

қыздарда 18 жаста, тоқпан жілік немесе иық сүйектері 20-25 жаста қатаяды. Кәрі 

жіліктің қатуы 20-25 жаста жігіттерде, 17-20 жаста қыздарда аяқталады. Шынтақ 

сүйегінің өсуі жігіттерде 18-20 жаста аяқталады, бой жеткендерде сәл ерте қатады. 

Білезік сүйектерінің қатуы 14-16 жаста, саусақ сүйектері 16-18 жаста қатып, аяқталады. 

Жамбас белдеуінің сүйектері: ортан жілік 18-20 жаста өсуін тоқтатады, асықты жілік 

пен оның шыбығының сүйектері қыздарда 16-18, жігіттерде 19-20 жасқа дейін өсіп, 

одан ары қарай өсуін тоқтатады. Табан сүйектерінің: өкше, бақайшақ және аяқ 

саусақтарының өсуі  бойжеткендерде 16-18, жігіттерде 18-20 жасқа дейін байқалады. 

Табан күмбезі 13-17 жасқа дейін қалыптасады. Сондықтанда бойжеткендерге 17-18 

жасқа дейін биік өкшелі аяқ киімді киюге болмайды. Себебі ондай аяқ киімдер табан 

күмбезінің дұрыс қалыптаспауына байланысты аяқты тез шаршатады. Балалар мен 

жастардың аяқ киімдерінің өкшесі 1,5-2 см болғанда табан күмбезі жақсы болып, табан 

еттері мен сіңірлері жақсы дамиды. Осы кезеңде сүйектері қатайған жастар ағзасы 

үлкен жүктемелерді төзімді қабылдайды. 

Сүйек аппаратының бекуі бұлшық ет, сіңір дамуымен қатар жүреді. Бұлшық еттер 

тез, біркелкі дамиды. Жастардың бұлшық еттерінің көлемі, күштері өседі. Осы кезең 

жастардың бұшық еттерінің күші мен төзімділігін дамытуға тиімді уақыт.  

Жігіттермен салыстырғанда қыздардың иық деңгейі бұлшық еттері аздап, жамбас 

бұлшық еттері жылдам қарқында дами бастайды. Кеуде клеткасы, жүрек, өкпе, өкпенің 

тіршілік сыйымдылығы, тыныс алу бұлшық еттерінің күші, ауаны қабылдау көлемі де 

қыздарда жігіттерге қарағанда аз болып келеді. Сондықтанда қыздардың қан айналу 

және тыныс алу органдарының функционалдық мүмкіншіліктері төмен болады. 

Жігіттердің жүректерінің көлемі қыздарға қарағанда 10-15% үлкен, жүрек соғу 

жиілігі 6-8 соғу/минут аз, жүректің жиырылу күші күшті болып келеді де, қан 

тамырларына көп қан мөлшерін жібереді. Сондықтанда, жігіттердің қан қысымдары 

қыздарға қарағанда жоғары болады. Қыздар жігіттерге қарағанда терең дем алмайды, 

жиі дем алады. Олардың өкпелерінің тіршілік сыйымдылығы жігіттерге қарағанда 100 

см³ аз болып келеді.   

15-17 жас кездерінде оқушылардың сыртқы ортаны танулары толық қалыптасады. 

Ойлау қызметтері жоғары деңгейге көтеріледі. Олардың қозғалыс құрылысын түсіну 

қабілеттілігі жоғарылайды. Кеңістіктік, уақыттық қимыл әрекеттерді жекелей ұғыну, 

дәл қайталау, бүкіл қоғалысты тұтас орындау мүмкіншілігі қалыптасады ( кесте 5). 
 

5-кесте – 15-17 жастағы жастардың дене қуаты қасиеттерінің өсу қарқыны (%) 

Дене қуаты қасиеттері Жылдық орташа 

дамуы 

Жалпы дамуы 

Жігіттер Қыздар Жігіттер Қыздар 

Жылдамдық 1,5 0,2 3,1 0,5 

Күш 14,0 9,0 28,0 18,0 

Жалпытөзімділік 2,1 0,7 6,4 2,1 

Жылдамдық төзімділігі 2,1 - 0,6 6,3 - 1,8 

Күш төзімділігі 8,5 - 2,0 26,7 - 6,0 

 

Жоғарғы сынып оқушыларының алдыға қойған мақсаттарға жетуге 

ұмтылушылығы, қажырлылығы, шаршаған, болдырған кездерде шыдау қабілеттіліктері 

секілді ерік-жігерлік қасиеттері пайда бола бастайды. Бірақ олардың басқа мектеп 
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жасындағы оқушыларға қарағанда дене қуаты қасиеттері даму пайыздары азырақ 

болады. 

Қысқасы, волейболшылардың табысты дайындығы үшін негізгісі: спортшылардың 

жасы мен кабілетіне сәйкес келетін денелік сапаны дамыту, тиімді әдіс пен тәсілді 

үйрету, ойын функцияларын және жеке кабілеттіліктерді есепке ала отырып, ойын 

дағдыларын жетілдіру, психологиялық дайындықты жетілдіру, жылдық, апталық 

кезеңдегі жаттықтыру жүктемесінің құрылымы мен динамикасының тиімді құралдарын 

және тәсілдерін пайдаланғанда ғана нағыз волейболшыларды тәрбиелеп шыға аламыз. 

Енді, осы бірінші тарау бойынша қорытынды жасайтын болсақ:  

Адам өмірінде спорттың яғни дене тәрбиесінің тигізер пайдасы зор. Спортпен 

айналысқан адам ширақта, жылдам, төзімді болып келеді. «Дені саудың жаны сау» деп 

бекер айтылмаған. Спорт адам өмірінің ұзаруына, оны былай қалағанда салауатты өмір 

сүруде толтырмас бөлігі. 

Жоғарғы жетістікті волейболда ойын жағдайы жаттығушыларды жалпы мақсатқа 

жету үшін өзінің ойын кезіндегі іс-қимылын ұжымының мақсатына бағындыруға, 

жағдайға байланысты өзінің бар мүмкіншілігімен әрекет етуге, спорттық жарыс кезінде 

қиындықты жеңе білуге, ойын барысындағы шиеленіскен жағдайда дұрыс шешім 

қабылдауға тәрбиелейді. Бұлар оқушылардың ұжымдық сезімін; тез зейін қоюы мен 

шапшаң ойлауын, шешім қабылдағыштығын және өзінше қимылдар жасай білу 

дағдысын қалыптастырады.5,88б.. 

Жылдық жаттықтыру кезеңіндегі жоғарғы дәрежелі волейболшылардың 

дайындық жүйесін ұйымдастыру өте жоғары маңызға ие үрдіс болып табылады. Бұл 

жердегі жүйе – бір-бірімен қарым-қатынаста және байланыста болатын, сөйтіп белгілі 

біртұтастық, бірлестік құратын құрамдас бөліктер жиынтығы. Яғни, жоғары дәрежелі 

волейболшыларды дайындауда жаттықтырудың негізгі бөлімдері болып табылатын дене 

қуаты дайындығы, техникалық, тактикалық, психикалық, теориялық дайындықтар 

деңгейін жоғарылатумен қатар, жаттықтыру сабақтарын өткізуде физиологиялық 

ерекшеліктерді де ескерген дұрыс болады. Жоғарғы дәрежелі волейболдағы 

"жаттықтыру" деп волейболшыларға теориялық білімдер мен практикалық жаттығуға 

қажетті кабілеттерді калыптастыруды айтады, Осылайша, волейболшы ойыншысының 

теориялық білімдері толық қалыптасып, тиісті қабілеттері калыптасканда олар 

жарыстарға қатыстырылып, накты нәтижелер бере бастайды. Ал, волейболшылардың 

жарыстарға көптеп катысуы мен жеңістерге жетуі спорттық жаттықтырудың 

нәтижелілігінің деңгейін анықтайды.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ  

ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Қай жастағы балаларды болса да оқытып, тәрбиелеу ісінде олардың анатомиялық, 

физиологиялық ерекшеліктерін білу қажет. Бұл мәселеге кезінде Н.К. Крупская да 

айрықша мән бергені белгілі. Ол: «Педагог, ең алдымен, адам организмінің құрылысы 

мен қызметін-анатомиясы мен физиологиясын және оның дамуын білуі керек. Бұл 

ерекшеліктерді білмейінше педагог болып, бала тәрбиелеуге болмайды»,- деп жазған 

болатын.  

«Таяу уақытта туғаннан бастап үш жасқа дейінгі балаларды ерте жастан дамыту 

жүйесін құруға көп көңіл бөлінетіні» Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі 

бағыты ретінде Мектепке дейінгі білім беру саласы және оның дамыту болашағы 

айқындалған.  

Ерте жастағы кезеңнің маңыздылығы адамның жеке басының моралдық 

қалыптасуының жалпы бағыты белгіленеді. Ерте жастық шақ кезіндегі шақта олардың 

қалыптасуы жалғасады[1]. 

Балаларды ерте жастан дамыту жөніндегі көзқарастар қазақ жерінде VII ғасырдан 

бастау алды. Осындай пікірлер Орхон Енисей ескерткіштерінде, Иолық Тегін мен 

Қорқыт-ата, Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмуд Қашқари, Ахмет Иүгінеки, Қожа 

Ахмет Яссауи, Саиф Сарай сияқты ойшылдар еңбектерінде көрініс тапты. ХХ 

ғасырдың басында Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбиелеу теориясының негізін 

салушылар Н. Құлжанова, О. Д. Мухля, Е. Л. Романова, М. Г. Солдатова, К. Д. Травина, 

М. Ф. Покровский, Ш. Бегімбетова сияқты және басқа көрнекі педагогтар мен қоғам 

қайраткерлері болды. Н. Құлжанова 1923 жылы Орынборда басылып шыққан 

«Мектепте дейінгі тәрбифе» еңбегінде балаларды ерте дамытуға оның физиологиясы 

мен психологиясын ескере отырып, арнайы жағдайлар жасаудың қажеттігі туралы айта 

келіп, 2-3 жасар баланың даму ерекшеліктеріне тән қарама-қайшылықты былайша 

белгілейді: бір жағынан, ол белсенді, білуге құмар, тапқыр, ұшқыр, сөйлегіш, 

тыңдағанды ұнатады, екінші жағынан, оның зейіні тұрақсыз, алынған ақпараттарды 

жалпылай алмайды, өзінің ойын қысқа айтады.  

Аталған еңбегімен бірге, «Ана мен бала тәрбиесі» («Воспитание матери и 

ребенка») атты оқу құралы отандық педагогиканың алтын қорына енді. Кейінірек кезде 

мектепке дейінгі тәрбие мәселесіне Б. Б. Баймұратова, М. С. Сәтімбекова, Г. Х. 

Дүкенбаева, М. Б. Биғалиева, т.б. ғалымдар өз үлестерін қосты. Баланың мектеп жасына 

дейінгі дамуы мен қалыптасуы жөнінде зерттеулерді С. Н. Жиенбаева, Ф. Н. 

Жұмабекова және басқалар жалғастыруда.  

Ағылшын ғалымы, врач-педиатрі туғаннан бастап балалардың қарқынды 

зияткерлік және дене дамуы бағдарламасының авторы Г. Доманның ойы бойынша үш 

жасқа дейінгі балаларда ми қызметін ынталандыру есебінен баланы ерте жастан 

дамыту әдістемесі өте бірегей. Автор өзінің зерттеулерінде баланың интеллектісін және 

фотографиялық есте сақтауын дамытуға, сондай-ақ, күні бойы санаулы минуттар емес, 

тек секундтарды жұмсап, баланың алдағы жақсы оқуы үшін мықты іргетас қалауға 

болатынын ғылыми тұрғыда негіздеді.  

Балаларды ерте дамытуды Франция, АҚШ, Жапония, Германия, Италия, Перу, 

Кения және басқа да көптеген елдердің педагогтары тәжірибеге енгізуде. Латын 

Америкасы ерте дамытуды қолға алып, әлемдік ерте даму жүйесіне үлестерін қостық 

деп санайды. Ресей ғалымдары (Никитиндер жүйесі, Зайцев текшелері), Жапония 



138 
 

(Масару Ибука), Финляндия, АҚШ (Глен Доман, Сесиль Лупан) және басқа дамыған 

елдерде ерте жастан бастап, балалардың интелектуалды дамуына қаржы салу арқылы 

әл-ауқаттың артуын байланыстырады.  

Ерте жастағы балалар (2-3 жас) физиологиялық және психикалық ерекшеліктері 

тәрбиелеудің әдістері мен маңызын анықтайды және осы жастағы балалар үшін арнайы 

жағдайларды жасауды талап етеді. Әр бала жаңа жағдайға әртүрлі қатысады, жалпы 

ерекшеліктері бар. Ерте жастағы балалардың ерекшелігі: 

1) Дене және психикалық дамудың қарқындылығы. Бала өмірдің бірінші 

кезеңінде өз салмағын еселейді, бойы орташа 25 см. өседі,  кейінгі 2 жылда салмағы 

мен бойының өсу қарқыны қысқарады: екінші жылда ол 11см өсіп, салмағы  2,5-3 кг 

артады; үшінші жылда бойы 8см, салмағы- 1,5-2 кг артады. 

11-12 айда бала өз еркімен жүре бастайды, 6-10 сөз айтады,  2 жасында – 200 - 300 

сөз, 3 жасында 1200-1500 сөзге дейін. Бала қарапайым мінез-құлық ережесін меңгеріп, 

оның құштарлығы, дағдысы, талғамы қалыптасады. 

2) Бала организмі көңілдігінің артуы, органдар мен жүйенің жеткіліксіз 

морфологиялық жетілуі. Дамудың тез қарқыны, қолайсыз фон күйінде болады  – 

организм дамымаған кезде, бұл оның ренжігіштігін арттырады. Көп жағдайда балалар 

ішкі органдар іс-әрекетінің жетілмеушілігіне шалдығады. Бұған қоса, олар тез 

шаршайды, бір әрекеттен басқа әрекетке ауысуы қиын, жоғары қозғыштықтарымен 

ерекшеленеді[2]. 

3) Дене және психикалық дамудың өзара байланысы. Бұл кез келген жасқа тән 

жалпы заңдылық, бірақ балалық шақта ол ерекше айқын, байқалады, себебі бұл кезде 

организмнің барлық іс-әрекеті қалыптасады. Өмірдің бірінші жылында баланың ақылы 

мен адамгершілігінің дамуы оның дене жағдайы мен көңіл күйіне тәуелді. Жүйке 

процестері салмақтылығының жеткіліксіздігіне, оның құбылмалылығына балалар 

арасындағы жанжал мен еркелік себеп болады. Денсаулықтың нашарлауы 

төңірегіндегілердің қатынасына әсер етеді: әсерге алғырлығы төмендейді, бағдарлау 

реакциясы мұқалады, балалар бастапқы білгенін, сөйлеу және қозғалу икемін ұмытады. 

Бұл ерекшіліктерді білу балалардың денсаулығына мұқият қарауды, олардың жүйке 

жүйесін сақтауды талап етеді. 

4) Сыртқа әсер қажеттілігі бірінші 3 айда байқалады. Оны қанағаттандыруда 

балада жағымды сезінуді, барлық төңірегіндегілерге қызығушылық тудырады. Бала 

ересектермен ұйымдастырылған және бағытталған әсерді неғұрлым көп алса, ол 

соншама оған мұқтаж. Ересектердің әсер етуінен осылай оның белсенділігі 

қалыптасады. Қозғалыс белсенділігі дене және ақыл-ой дамуын сәйкестендіреді. 

Қозғалыс жетіспеушілігі, тапшылық және төңірегіндегілердің бірсарынды әсер етуі  

психикалық дамудың тез төмендеуіне әкеледі[3].  

5) Жоғары жүйке іс-әрекетінің ерекшелігі – жүйке жүйесінің төзімділік және 

функционалдық жетілуінің жетіспеушілігі, ми қабығы жүйке клеткаларының жұмысқа 

қабілеттілігінің баяу дамуы және т.б. 

Жүйке процестерінің жетіспеушілігі (тежелу қалпы басымдылығы) балалар мінез-

құлқының ерекшелігінде байқалады: олар тез қозады, көп қозғалады, күтуге қабілетсіз. 

Жүйке процестері қозғалғыштығының жетіспеушілігі  ұйқыдан сергектенуге және 

сергектенуден ұйқыға, мерзімі ұзартылған реакциядан іске немесе басқа да жағдайларға 

ауысу қиындығынан туындайды.  

Ми дамуы сыртқы ықпалдың, тәрбиенің әсеріне оның қарқынды қарекетін 

қамтамасыз етеді. Егер сыртқы әсер болмағанда немесе ол жетіспегенде орталық жүйке 

жүйесінің дамуы тежеледі.  

Н.М. Щеловановпен жоғарылатылған бұл ереже, кеңес үкіметі кезінде балабақша 

мекемелерінде орын алған психикалық госпитализмнің себебін ашу мүмкіндігін берді. 
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Госпитализм жабық түрдегі балабақша мекемелерінде тәрбиелетін балалардың 

дене және психикалық дамуын тежейтін теріс әрекеттер жиынтығын анықтайды. 

Балалар мінезінің және дұрыс даму барысының өзгеруі балабақша мекемелерінде 

балалардың өмірін дұрыс ұйымдастырмау, тәрбие рөлін (медико-гигиеналық күтімді 

және қозғалысты шектеу) дұрыс бағаламау нәтижесінде болады. 

Өмірдің бірінші жылында балалардың бастапқы білуі. 

Әрбір жас ерекшілік кезінде даму жетістігін анықтайтын, сол және басқа жас 

кезеңде ғана  емес, келесі дамуға қолайлы негіз болатын маңызды бастапқы білу 

байқалады.  

1) Бірінші 3 айда көру, есту және эмоционалды реакция дамуы жүзеге асырылады. 

Баланың көру зейіні 8-14 күнде туындайды. Басында заттың  қозғалған ой өрісіне. 1 

айдың соңы –2 айдың басында ол қозғалмайтын заттарға, онымен сөйлесіп отырған 

адамның бетіне зейін қояды.  2-2,5 айында бала ілулі тұрған ойыншыққа ұзақ қарайды 

және төңірегіндегілердің қозғалысын бақылайды.  

Дыбысқа құлақ түру 9-10 күнде байқалады. 1 айында өте ұзақ құлақ түреді. 3 

айында бала жалпы ортадан қабылданған ашулы үнді айыра бастайды. 3 айдың 

соңында баладыбысты ойышықтар мен сөйлеген ересектердің дыбыс көзін іздей 

бастайды. Осылай, көру және есту анализаторларының арасында байланыс туындайды.  

2,5 айдан бастап 5-6 айға шейін көру және есту қабылдауы жетіледі, дауыс 

реакциясы мен қолдың ұстап алу қозғалысы дамиды.  

2) 5-6 аптада үлкендерге жауап ретінде бірінші күлімсіреу байқалады. Сондықтан 

да жымию әлеуметтік реакция болып саналады.  

3) 2,5-3 айында «жандану кешені» (Н.М. Щеловановтың термині) байқалады. 

Баланың эмоционалды көрінуіне рекцияның бірнеше түрі кіреді: эмоционалды 

(жымию), дауыс (былдырлау), қозғалыс (қол, қозғалысы). 

4) Алғашқы 3 айда баланың ақылы дамиды, одан жылдың соңында қозғалыс 

қалыптасады: еңбектеу, жүру. 3-5 аптада ішімен жатып, басын көтеріп, ұстап тұруға 

талпынады.  2,5-3 айында бірнеше минут ішімен жатып, басын жоғары көтереді.  

5) Дауыс реакциясының тууы.  2-4 айында «былдырлау» туындайды.  4-6 айында 

–гуілдейді,  6 айында  - былдырлайды.  

Екінші жартыжылдықта дауыс реакцисы жетіледі: балаларда кейбір дыбыстарды 

қайталап сөйлеу талпынысы пайда болады.  Бірінші жылдың аяғында алғашқы ойланып 

айтылған сөздер шыға бастайды.  

6) Негізгі қозғалыстардың дамуы: еңбектеу -7 айында, отыра білу – 8 айында, өз 

еркімен тұру– 11 айында, өз еркімен жүру – 12 айында. 

Сәби жастағы балалар үшін тәртіпті құру қағидасы: 

1) жұмысқа қабілеттілік шегіне сәйкес сергіту ұзақтығын қамтамасыз ету; 

2) күндізгі және түнгі ұйықтату санын қажетінше қамтамасыз ету; 

3) емізу арасында белгіленген, тиісті жас аралығын сақтау; 

4) ұйықтату, емізу, сергітудің тиімді алмасуын қамтамасыз ету. 

Бала ұйықтап тұрғаннан кейін, сергітудің алдында тамақтанған кезі аса тиімді 

саналады.   

Өмірдің екінші жылында балаларды дамыту және тәрбиелеу. 

Өмірдің екінші жылында келесі қасиеттермен сипатталады: бала сөйлеп, жүре 

бастайды, сөзі қарым қатынас құралы болады[4];  

Жүйке жүйесінің жұмысқа қабілеттілігі артады. Бірінші жартыжылдықта балалар 

3-4 сағатқа белсенді сергейді, екінші жартыжылдықта – 4-5 сағатқа. 

Балалардың психикалық және дене дамуының қарқыны өмірдің бірінші жылына 

қарағанда,екінші жылда өте қарқынды.  
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1 жылдан бастап – 1 жыл 2 айда бала өз еркімен қасықпен тамақтануды үйренуі 

қажет. 2 жылда ол өз еркімен тамақтану машықтарын жақсы меңгере алуы қажет. 1 

жылда балаға өз еркімен киініп, шешінуді, керек киімді тауып әкелуді және т.б.  үйрету 

қажет. 1 жыл 9 айда бала үлкендердің аздап көмектесуімен жартылай шешінуді білуі 

қажет (колготки, бәтеңке, құлақшын шешуді). 2 жылда ол ересектердің көмегінсіз өз 

киімінің жартысын киіне алуы қажет.  

Өмірдің екінші жылында балаларды тәрбиелеу процесінде сергектену 

процесіндегі олардың әрекеттену маңызына үлкен назар аудару қажет.   

Оқыту процесінде балаларды дамыту. Балалардың назары үйренген және өз 

еркімен орындай алатын – құрылыс материалдарына, көпшілік дидактикалық 

ойыншықтр – пирамида, матрешка, салынбалы кубик және т.б. ойыншықтар мен 

материалдарға түседі.  

Әрекет  ету балалармен үлкендердің қарым-қатынасын орнатуға көмектеседі. 

Әрекет етуді меңгеру процесінде балалар сенсорлы дамиды, мәні мен құрамын 

қабылдау жетіледі  (нысаны, түсі, көлемі, кеңістіктегі орны). Бала тәрбиешінің 

тапсырмасын басында үлгі бойынша, кейін өз еркімен орындайды (2-3 түсті шарлардан 

белгілі түсті таңдау және т.б.). 

Сенсорлы тәрбиелеу тапсырмаларды шешуде, түсі, формасы бойынша 

ойыншықтарды, құралдар мен материалдарды таңдауда маңызды рөл атқарады. 

Бір белгілері бойынша қарама-қарсы, бірақ басқаша жағынан ұқсас (мысалға, бір 

түсті, бірақ көлемі әртүрлі шарлар) заттарды таңдауы тиіс.  Сюжетті ойындaр үшін 

қуыршақтар және көлемі орташа бейнелі ойыншықтар, ірі ыдыс-ақ жиынытығы, 

қуыршақ жиһазының кейбір заттары  (үстел, орындық, керует) қажет. Балалар ірі және 

мықты ойыншық жиһаздарға өздері отырып алады. 

Жинақтама ойыншықтарды дұрыс орналастыру: қуыршақтың жанына көрпе қою 

және үстелге ыдыстарды жинап қою және т.б. Бұл балаға ойын ойнауда бір емес, 

бірнеше заттарды қолдануға көмектеседі, яғни ойынды қиындатады.  

2 жылдың соңында балалардың әрекетінде сюжетті ойындардың элементтері 

байқалады. Ойында ойыншықты ғана емес, орнын ауыстыратын нақты заттарды 

қолдана бастайды. Балаларда жүйке-психикасы дұрыс дамыған кезде бір-бірімен 

қарым-қатынас жасау талабы қалыптасады. Қарым-қатынас жасау элементтері ең 

алдымен, балалар әрекетке түскенде пайда болады (теңдесін қайталау, онымен ойнау – 

допты тебу). 
Алайда балалардың арасында төбелесу жиі туындайды, себебі балалар сөйлей 

алмағандықтан, өз талаптарын түсіндіре алмайды. Теңдесінің  ойыншығы төбелесудің 
себебі болуы да мүмкін. Балаларды сүйіспеншілікке, нәзіктікке үйрету керек: басынан 
сипау, балаға аяушылық таныту. 

Жас ұрпақты қоғамдық өмірге және еңбекке араласуға дайындау міндетін іске 
асыруда, баланың жеке басын қалыптастыруға әсер ететін тәрбие, қоғамдық, әлеуметтік 
орта және тұқым қуалаушылық. Перзент сүю – бата-ананың бақыты, олардың қоғам 
алдындағы табиғи борышы. Ұрпақ жалғастыру – бүкіл тіршілік дүниесінің 
эволюциялық жемісі. Адам табиғат-тан тыс өмір сүрмейді, олай болса, оның табиғи 
зақына орай дүниеге ұрпақ әкеледі. Адам өзінің баға жетпес ұрпағы үшін бар жағдайды 
жасайды [8]. 

Тәрбие ісінде балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп отыру қажеттігін 
педагогика ғылымы ерте кезде-ақ көрсеткен еді. Ал белгілі педагогтер Я.Коменский, 
Ж.Руссо тәрбие беру кезінде бала табиғатын, оның қабылдау, ойлау ерекшеліктерін 
еске алып отыруға үндеген болатын [5]. 
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БАЛАЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІМДЕРІН САПАЛЫ ДАЙЫНДАУДА 
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылғанмазмұнын іске асыру 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы мен Стандартта айқындалған 

міндеттерді орындауда негізгі бағыттарының бірі ретінде балалардың жас және жеке 

мүмкіндіктеріне сай зияткерлік білім, білік, дағдыларды қалыптастыру қарастырылған. 

Қазіргі жағдайда математикалық біліммен және оның өзіндік әдіс-тәсілдерімен, 

арнайы тілімен карулану қоғам мүшелерінің жалпы мәдениеттілігінің элементі, тіпті 

мамандыктың қандай да болсын саласы үшін қажетті дайындық болады.Математиканы 

оқыту кез - келген басқа оқу аймағы сияқты білім беру, тәрбиелік және практикалық 

міндеттерді шешеді, балаларда бағдарламаға сәйкес бірқатар біліктер мен дағдыларды 

игереді.Математикаға оқыту кезінде балаларда материалистік көзқарас қалыптасады. 

Сан, арифметикалық амалдар, санау системасы, геометриялық фигуралар және 

математикалык алғашкы ұғымдар беріледі.Сонымен қатар, оқытудың өмірмен 

байланысын жүзеге асырады. Бұл балалар бізді қоршаған өмір құбылыстарынан 

математикалык фактілерді тани білуге үйренеді, екінші жағынан нақытылы 

практикалық есептерді шешуге үйренеді, әрбір адамға күнделікті өмірде қажет болатын 

практикалык білімдермен балаларды қаруландырады және де жаңа қоғам адамдарын 

тәрбиелеуді жүзеге асырады.[1]  

Математикалық білім берудің  тағы бір ерекшелігі жеке адамның еңбек 

сүйгіштігі, ұқыптылығы сиякты ерекшеліктерін қалыптастыру міндетін шешіп, 

баланың еркін, зейінін, қиялын дамытуға барынша мүмкіншілік жасайды, математикаға 

деген ынтасын барынша артыруға көмектеседі.Математикалық объектілер жалаң түрде 

берілмейді, баланы қоршаған ортамен байланыстырады, демек олардың танымдық 

қызығушылығын тудырады, ғылыми көзқарасын қалыптастырады.Ал, математикалық 

білімді іс-әрекет үстінде, тәжірибеде, өмірде қолданудың нақты мысалдары 

қарастырылады, яғни білімді қолданудың арнасы кеңейеді және солай жасауға 

біртіндеп бейімделеді. Мұның бәрі математиканы оқыту барысында тәлім-тәрбие беру 

мәселесінің де біршама шешуін табатынын аңғартады..[2] 

Математиканы оқытып-үйрету барысында әр алуан қиыншылықтарды жеңуге де 

тура келеді, байқампаздыққа, ойлауға, талаптану және талдау мен талқылау жүргізу, 

қорытынды жасауға, салыстыруға машықтанады, адамның акыл-ойының жетілуіне 

көмектеседі. 

Сонымен, математиканы оқыту төмендегідей өзара байланысты төрт түрлі 

мақсатқа жетуді көздейді: 

1. Білімділік: бағдарламаға сәйкес математикалық білім, білік және дағдыларды 

меңгерту тәсілдерінің белгілі бір көлемін балалардың игеруі; 

2. Тәрбиелік: шынайы ғылыми дүниетанымдық көзқарасты, жоғары 
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ізгі игіліктер мен сапаларды, еңбекке дайын болу және тағы басқа қасиеттерді 

қалыптастыру; 

3. Дамытушылық: математиканың логикалык кұрылымдары, 

ойлаудың математикалық «сауаттылығын» дамыта түсу; 

4. Практикалық: барлық меңгергенматематикалык білімдерін нақтылы 

жағдайларда практикалық есептерді, мәселелерді шешуде қолдана білумен байланысты 

біліктілікті қалыптастыру ..[3] 

Осы мақсаттардың табысты шешілуі оқыту мазмұнын тиімді жолмен меңгерту, 

оны окытып-үйретудің жан-жақты ойластырылған жүйесін кұруға және окытудың жаңа 

әдіс-тәсілдерін, ұйымдастыру түрлерін іріктеп алуға байланысты. Ең басты мәселе – 

оқытудың ұтымды әдістері мен заманауи технологияларды анықтау болып табылады. 

Қазіргі таңдар мектепке дейінгі балалардың алғашкы математикалық білім мен 

іскерліктерін дамыту міндеті - меңгеретін білімдер мен іскерліктердегі байланыстарды 

өз бетімен табу қабілетін және жалпы мағыналардың ішінен ең мәнділерін бөліп алу- 

логикалык ойлау қабілеттерін жоғарлату өзектілігі  қойылған. Баланың қажеттілігі мен 

қызығушылығын түсіне білу, бүлдіршіндердің ақыл ой - өрісін, практикалық іс-

әрекетін жан - жақты дамыту тәрбиешінің басты міндеті. Бала ойын іс-әрекеті үстінде 

қандай да білімді игеріп жатқанын, ал оқуүрдісінің өзінде калай ойынға ұласып 

кеткенін аңғармай қалуы тиіс. Сонда ғана ойын және іс-әрекеттері табиғи бірлікте 

болып, пәндік білім, білік және дағдыны игеруге толық ықпал жасайды. Яғни, окыту-

тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра 

отырып, баланын логикалык ойлау кабілеттін арттыруға жағдай жасау негізгі міндет [4] 

Сонымен қазіргі таңда тәрбиеші мектепке дейінгі ұйымдарында математикалық 

білім беруде балалардың математикалық білімін белсендіруге дамытушы ойындар, 

ойын-жаттығуларды жүйелі пайдалану жұмысында әртүрлі қызықты құралдарды, 

материалдарды қолдану педагогикалық үрдістің тиімділігін арттырады, сондай-ақ, олар 

баланың ақыл – ойының дамуына үлкен ықпал ете отырып, балалардың ойлауына, есте 

сақтауына себеп болады. 

Мектепке дейінгі дидактикада баланы дамытудың әртүрлі материалдары 

қолданылады. Дегенмен, бала ақылының дамуына арналған, соның ішінде 

математикалық ойлау қабілеттігін дамытуда ең маңызды деген материалдарды бір 

қалыпқа келтіріп қалыптастыру мектепке дейінгі оқыту барысында кез-келген 

маманның қолынан келе бермейтін күрделі шаруа. Венгер психологы, әрі математигі 

Дьенештің жасаған логикалық блоктар баланың алғашқы жылдарындағы логикалық 

ойлауын дамыту мен олардың ойлау қабілеттерін, математиканы меңгеруге дайындауда 

неғұрлым тиімді әдістеме болып отыр. 

Логикалық блоктарды қолдана отырып балалар әртүрлі әрекеттер жасайды: 

салады, ауыстырады, алып тастайды, жасырады, іздейді, «араздасып қалған» 

ойыншықтарды өзара бөлістіреді және тағы да көптеген осындай әрекеттер жасайды, ал 

осыны жасай отырып, олар осы әрекеттерге қатысты өз пікірлерін айтып отырады. 

Логикалық блоктар дегеніміз геометриялық пішіндердің жинағы болғандықтан 

(дөңгелек, тіктөртбұрыш, біржақты үшбұрыш, шаршы), олар баланың ерта жасынан 

бастап көптеген басқа да дамытушылық тапсырмаларды орындау кезеінде заттың 

пішіндері және геометриялық фигуралармен танысуында кеңінен қолданылады [4]. 

Әдістемеде біртіндеп күрделене түсетін логикалық блокты жаттығулар мен 

ойындардың төрт тобы берілген: 

 Ерекшеліктерді анықтау және абстракицялау қабілетін дамуытуға арналған. 

 Заттарды ерекшеліктері бойынша салыстыра білуді дамытуға арналған. 

 Топтау және жалпылау әрекеттерін дамытуға арналған. 

 Логикалық әрекеттер мен операцияларға деген қабілетін дамытуға арналған 
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Балаларды блоктар арқылы ойната отырып, оларға нысандардың түсін, пішінін, 

көлемі мен жуандығын көрсете отырып, ажыратуға үйретуде математика тұрғысынан 

геометриялық пішіндер туралы ұғымдарды меңгертуде таптырмас құрал екеніне 

дәлелденді. .[3] 

Дьенеш логикалық блоктарының артықшылығы: 

балалардың ойлау әрекеттерін дамытады (сараптама, салыстыру, болжау, 

жалпылау); 

логикалық ойлау, шығармашылық қабілеттерін және танымдық қабілеттерін 

(қабылдау, есте сақтау, наразға алу, елестету) жетілдіреді; 

дьенештің блоктарымен ойнай отырып, бала әртүрлі заттық әрекеттер жасайды 

(бөлу, белгілі ережемен орналастыру, қайта орналастыру және т.б.).  

Логикалық блоктармен әртүрлі әрекеттер жасау барысында (бөлу, белгілі ережеге 

сәйкес орналастыру, қайта құру және т.б.) балалар үшін алғашқы математикалық 

дайындық тұрғысында маңызды болып табылатын әртүрлі ойлау қабілеттерін меңгере 

бастайды. Олардың қатарына сараптама жасау, салыстыру, топтау, жалпылау, жасыру-

ашу, сонымен қатар «жоқ», «және», «емес» сынды логикалық операцияларды жасай 

білу жатады. Блоктармен болатын арнайы дайындалған ойындар мен жаттығулар 

балалардың ойлаудың қарапайым алгоритмдік машығын меңгеру, әрекеттерді ойша 

қалыптастыру биімділіктері дамиды. Логикалық блоктардың көмегімен балалар назарға 

алу, есте сақтау, қабылдау сияқты әрекеттерге жаттығады.4-6 жас балалардың символ- 

каточкаларды ерекшеліктері бойынша орналастыру, жинақтауға, олар туралы 

мәліметтерді жасыру баланың ізденіс қабілеттерінің және логикалық ойлауының тағы 

бір сатығажоғары дамуына ықпал етеді. Бұл қабілеттер мен машықтар әртүрлі 

заттармен ойнау барысында, тапсырмаларды орындауда дамып отырады. Сонымен, 

блоктардың түсі, пішіні, үлкендігі мен жуандықтарын білдіретін символ-карточкаларды 

таңдай отырып, балалар ерекшеліктерді ауыстыру мен жасыра білуге жаттығады. 

Символ-карточкада көрсетілген ерекшеліктері бар блоктарды іздестіру барысында 

балалар олар туралы мәліметті шешуге бейімделеді. Блоктың барлық ерекшеліктері 

туралы айтып беретін символ-карточкаларды салып отырып, балалар оның өзіндік 

моделін ойлап жасайды.Символ-карточкалары балаларға көрнекі-үлгіден көрнекі-

жобалау ойлауына көшуге көмектеседі, ал ерекшеліктерді жоққа шығаратын 

карточкалар сөздік-логикалық ойлауға апаратын көпірге айналады. 

Сонымен, педагогикалық кәсіптік практика барысында алғашқы тәжірибемде 

Дьенештің логикалық блоктар ойын технологиясының әдістері: ойын-тапсырмалармен 

ойын жаттығуларын орта жас ерекшелік топтарында қолданысып көрдім. Яғни, барлық 

жүргізілген ойын-тапсырмалар арқылы балалардың математикалық білім сапасын және 

әрекетін дамытуда Деньештің логикалық блоктары дамытушы ойындардың  маңызы 

мен артықшылығын анықтау болып табылды. Орта жас ерекшелік тобында жүргізілген 

дамытушы ойындар нәтижесінде қарапайым математикалык түсініктер 

дамытылып,балалардың ақыл - ойларын белсенді дамыту жұмысы жүргізілді және 

математика іліміне деген қызығушылықтары артты. 

Сондықтан бүгінгі күні жаңартылған білім беру аясында математиканы оқытудың 

белсенді технологияларын кеңінен дәріптеу және енгізу педагог-  тәрбиешінің жоғары 

кәсіби шеберлігі деп білеміз. 
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Шығас Қазақстан гуманитарлық колледжі, Өскемен қ., Қазақстан 
 

КӨРКЕМӨНЕР АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Болашақта ел тұтқасын ұстар азаматтардың өнегелі тәрбиесі - бүгінгі күн 

тәртібінде тұрған маңызды мәселердің бірі. Олардың отансүйгіштік сезімін, білім мен 

біліктілігін, дағдысы мен шеберлігін, асқақ адамшылдық пен адамгершілік қадір-

қасиеттерін, жаңа дүниетанымдық көзқарастарын, салауаттылық дағдыларын, ұнамды 

мінез-құлық нормаларын рухани-адамгершілік құндылықтар арқылы қалыптастыру - 

үлкен қажеттілік екені, Ел президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан-2030 жолдауында 

жан-жақты негізделген[1]. 

Қазақстан Республикасы Парламентінің әлем парламентариінда арнаған 

үндеуінде (Егеменді Қазақстан - 1.07.2000 ж.) "Ұлтымызға, жынысымызға, нәсілімізге, 

тегімізге ұстанатын дінімізге қарамастан жалпы адамзаттық құндылықтың, рухани 

мәдениеттің әрі қарай дамытылып адамгершілік қасиетті нығайтуға үлес қосуымыз 

қажет" - деп атап көрсетілді[2]. Ендеше жаңа ғасыр табалдырығына біздің рухани 

болмысымыз сай ма, қандай өмір салтын құруымыз керек, адамгершілік қасиетіміз 

жүдеу тартып кетпей ме? Осыны қазірден ойлап, болашақ ұрпақтың негізі қазіргі 

өмірден басталатындығын ұғынып дәріптей отыра, рухани мәдениетімізді қайткенде 

сақтап қалуға әрекет жасауымыз қажет. 

Мемлекетіміз тәуелсіздік алған алғашқы күннен бастап, бәсекеге қабілетті елдер 

қатарына кіру үшін жаңа Қазақстан құрудың дербес жолын таңдап алды. Еліміз әлемдік 

қауымдастыққа зор құрметпен, беделмен кіруі үшін ұрпақ тәрбиесін әрқашанда 

назардан тыс қалдырмауымыз керек. Себебі, бүгінгі балалар еліміздің ертеңгі болашағы 

екенін ескерер болсақ, бәсекеге қабілетті, жаңа уақыттың өктем талаптарына үн қоса 

алатын ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Балаларды адамгершілік сапасына - қасиеттерге 

тәрбиелеу қаншалықты, қарама-қайшылықта күрделі болса, соншалықты маңызды да. 

Адамгершілікке тәрбиелеу баланың тәртібін және рухани дағдысын 

қалыптастырады[3]. Яғни ол - адамның ішкі жан дүниесінің ерекшелігін көрсететін, 

адамгершілік деңгейін анықтайтын, сипаттайтын, оның тұрақтылығы мен үздіксіздігін, 

дамуын, әлеуметтану дәрежесін, қоғамдық мәнін айқындайтын жеке тұлғаның ең 

маңызды ішкі жан дүниесінің элементі. 

Адамгершілік тәрбиесі адамзат қоғамының барлық кезеңінде де өзекті мәселе 

болған. Әр тарихи дәуірде өмірдің әр кезеңіне байланысты қоғамның мақсаты мен 

құндылықтары да өзгеріп отырды. Адамгершілік тәрбиесі туралы тарихи дамуды 

зерделесек философиялық, психологиялық және педагогикалық ғылымдар саласында 

жан-жақты зерттелгенін байқадық. 

Жалпы біз адамгершілікке тәрбиелеуде отбасынан бастау мақсатымыз - жас ұрпақ 

бойындағы жоғарғы адами құндылықтарды дамытуды, ізгілікке, мейірімділікке, 

қайырымдылыққа, инабаттылыққа және әдептілікке баулуды көзделді. Ал, балаларды 

адамгершілік құндылықтар адамгершілік түсінік пен адамгершілік мінез-құлықтың, 

яғни, адамгершілік қарым-қатынас пен іс-әрекеттіңбіріккен ықпалынан. 
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Мектеп жасына дейінгі баланың адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына 

тәрбиемен қатар оны қоршаған орта да әсер ететіні белгілі. Қазіргі жағдайда оларға 

өзінің айналасындағы жақындары отбасының және жеке топтардың әсері ғана емес, 

сонымен бірге қоғамның бүкіл ахуалы, дүние жүзілік қоғамдастықтың өмір сүру, 

тіршілік ету амал-тәсілдері ықпал жасайды. 

Соңғы жылдары қазақстандық педагог-ғалымдар жас ұрпақ тәрбиесіне 

мемлекеттік, ұлттық менталитетіміздің негізінде адамгершілік құнды-қасиеттерді 

қалыптастырудың теориясы мен әдістемесін жасады. Атап айтатын болсақ: С.Қалиев, 

Ш.Майғаранова, Г.Нысанбаева, А.Бейсенбаеваның «Балалардың тұлғалық қасиеттерін 

дамытудың педагогикалық негіздері», Ш.Майғаранованың «Мектеп оқушыларын 

рухани дамыту мәселелер»і, О.Нұсқабаевтың «Мектеп-жас ұрпақты әлеуметтендіру 

институты» т.б. еңбектер жарық көрді. Бұл еңбектерде мектеп оқушыларының 

тұлғалық сапалы қасиеттерін кешенді түрде қалыптастыруға педагогикалық ықпал ету 

жолдары негізделген[4]. 

Адамгершілікке тәрбиелеуде бейнелеу өнерінің мынадай міндеттер атқарады: 

-Балаларға тәрбиелік ықпал әдістерін салт дәстүрлерді анықтайтын 

конструктивтік міндеті; 

-Балалардың ойының, еңбек іс-әрекеттерін және демалыс тәртіптерін 

ұйымдастыратын ұйымдастырушылық міндетті; 

-Балалар арасындағы, тағы сондай ара қатынастар нормаларын құрастыратын 

комунукативтік міндеті[5]. 

Адамгершілікке тәрбиелеуде бейнелеу сабақтарындағы үлгілер,көрнекіліктер, 

педагогикалық үрдісіне дұрыс ұйымдастырылған ара қатынастар балалардың 

көзқарастарының дамуына, мінез құлықтарына, балалардың басқа адамдармен 

араласуына әсері зор, себебі кіші жастағы балалар сенім, еліктегіш ықыласты болып 

келеді. Шығармашылық потенциалдың дамуы балалардың жас 

ерекшеліктерінебайланысты жүзеге асады. Мектеп жасына дейінгі балаларда бұл 

жағдай балалардың қызығуларын ескеріп құрылады. 

Бейнелеу өнері мектеп жасына дейінгі баланың көркем қызметін түсіндіреді, ол 

арқылы баланың тұлғасын жан – жақты дамуына әсер береді, онымен қатар айналадағы 

өмірді активті түрде танып білуі, өздерінің көзқарастарын графикалық және пластика 

түрде шығармашылықпен жеткізе алатындарын тәрбиелейді. Әрине, бала бүкіл 

бейнелеу өнер түрлерін жаулап алуы мүмкін емес, сондықтан педагог бейнелеу қандай 

өнердің ерекшіліктерін бала түсіне, қабылдай алады дегенді белгілеуге көмектеседі. 

Сурет салу, жапсыру, құрастыру сабақтарында – өз дегенінен қайтпайтын, 

айнымайтын, ұқыптылық, еңбекқор тұлға қасиеттері қалыптасады. Бейнелеу өнер 

үрдісінде балалар графикалық және көркем шеберлік пен әдетке, айналадағы өмірдің 

құбылыстарын талдауға үйренеді. Балабақшадағы бейнелеу сабақтары айналамен 

танысуларына көп көмек береді онымен қатар өзінің көзқарасының дамуына, көз 

алдына елестетулеріне, есте сақтауларына, сезімдеріне және тағы басқа психикалық 

үрдістерге көмектесетіндігін  ғалымдар кеңінен қарастырды. Балабақшада бейнелеу 

өнерімен шұғылдану болмысты танудың тиімді құралы болып табылады және сонымен 

бірге көзбен көріп қабылдау, қиялдау, кеңістікті елестете білу, есте сақтау, сезім және 

басқа психикалық процестердің дамуы мен қалыптасуына жәрдемдеседі. 

Бейнелеу өнері сабағы бір жағынан, белсенділік, өзбетгілік, қиял, оймен жұмыс 

істеу сияқты шығармашылық іс-әрекетті талап етсе, екінші жағынан, эстетикалық 

бағыт-бейнелеу өнері сабағына тән қасиет. Шығармашылық – бұл адамның өмір 

шындығында өзін – өзі тануға ұмтылуға, іздену [7]. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам 

дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. 
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Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани 

күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. 

Қай заманда болмасын есті де еңбек сүйгіш, қайырымды ұрпақ тәрбиелеу 

адамзаттың асыл парызына саналған. Жас ұрпағын дүниеге көзі ашық, айналасындағы 

тіршілікке зер салып, таныммен қарауға тәрбиелеген. Өз кезінде ғасырлар бойы 

қолданылып, сұрыпталып, тұрмыс, өмір тәжірибесі сынынан өткен салт-дәстүрлеріміз 

бала тәрбиелеу құралы, әдіс-тәсілі ретінде пайдаланылған. Халық тәжірибесі - ғасырлар 

бойы сараланып, жұртшылықтың ой-арманымен, тыныс-тіршілігімен, шаруашылық 

кәсібімен, отбасылық қоғамдық, ұлттық тәлім-тәрбие дәстүрімен тығыз байланыста 

туып, өсіп өркендеп ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып жеткен тарихи және мәдени мұра. 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1.Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік 

саясаттың басты мақсаты».// Дала мен қала №5 8-ақпан.2008жыл. 

2.Егеменді Қазақстан - 1.07.2000 ж. 

3.Ф.Н.Жұмабекова. «Мектепке дейінгі педагогика». Астана  2012жыл. 

4.Ф.Ниязбекова.  М. Сансызбайқызы. «Балабақшада баланы мектепке дайындау» 

Алматы «Шартарап» 2000жыл. 

5.Д.А.Кошанова.А.Г.Молдаханова. «Біздің балабақша» 2007жыл. 

6.Болатбаев Қ.Қ. Бейнелеу өнеріне арналған дәптер.-Алматы. Атамұра 2000жыл. 

7. Швайко Г.С.  Балабақшадағы бейнелеу өнері сабақтары.-М.: Валдос.2000 

8.Артемова Л. Р.Мектепке дейінгі балаларға арналған қоршаған ортадан 

дидактикалық ойындар.М.:Просвещение,1992. 

 

 

УДК 373.5 

ҚАМЗИНА М.С., ТЮЛЮПЕРГЕНЕВА Р.Ж. 

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

ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ПЯТИКЛАССНИКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  

К ОБНОВЛЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Современное казахстанское общество характеризуются общественной 

модернизацией и включением в мировые интеграционные процессы, где ведущую 

позицию занимает образование. Как отметил в своем Послании Президент Республики 

Казахстан Н.Назарбаев народу Казахстана «…Нам предстоит большая работа по 

улучшению качества всех звеньев национального образования. В среднем образовании 

надо подтягивать общеобразовательные школы к уровню преподавания в Назарбаев 

Интеллектуальных школах. Выпускники школ должны знать казахский, русский и 

английский языки. Образование должно стать конкурентоспособным, 

высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы могли легко 

продолжить обучение в зарубежных вузах. Результатом обучения школьников должно 

стать овладение ими навыками критического мышления, самостоятельного поиска и 

глубокого анализа информации»[1]. В этих целях в казахстанских школах было 

внедрено обновленное содержания образования. 

Осенью 2017 года учащиеся 2-х, 5-х и 7-х классов были переведены на обучение 

по обновленному содержанию образования, ранее на обновленное содержание 

образования были переведены первоклассники, и тогда же был утвержден порядок 

критериального оценивания. 
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Изменение условий обучения далось труднее пятиклассникам, так как перед ними 

стояли две задачи: переход в среднее звено и адаптация к обновленному содержанию 

образования. 

Переход в 5-й класс – это сложный и ответственный период; от того, как пройдет 

процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка.  

Изменение образовательной среды при переходе в 5-й класс характеризуется: 

– увеличением учебной нагрузки, возросшим объёмом учебной работы как на 

уроке, так и дома;  

– новыми видами учебной деятельности и новыми требованиями к обучению;  

– формированием собственной позиции, нового стиля общения с учителями;  

– необходимостью установления межличностных отношений с учителями и 

классным руководителем;  

– различием методик преподавания и требований учителей предметников; 

 – необходимостью установления конструктивных межличностных 

взаимоотношений с одноклассниками, определения своего статусного положения в 

классе;  

– сменой статуса по отношению к другим школьникам: в основной школе 

пятиклассники оказываются самыми маленькими, вследствие чего у них могут 

возникнуть проблемы со старшеклассниками;  

– необходимостью освоения школьного пространства и правил поведения в нём; 

- критериальное оценивание может снизить уровень учебной мотивации учащихся 

[2]. 

Особенно обучающиеся 5-х классов переживают эмоциональный дискомфорт 

прежде всего из-за неопределенности представлений о требованиях  новых учителей, 

об особенностях и условиях обучения и оценивания, о новых формах работы на уроках, 

о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и т.д..  

В результате возникает состояние внутренней напряженности, настороженности. 

Такое психологическое напряжение, будучи достаточно длительным, может привести к 

школьной дезадаптации: ребенок становится недисциплинированным, 

невнимательным, безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и просто не 

хочет идти в школу. Высокая тревожность мешает ребенку адекватно воспринимать 

школьную жизнь, строить отношения с одноклассниками и учителями. Все это 

осложняет сам учебный процесс, ведь продуктивная работа на уроке становится 

проблематичной. И потенциальный отличник  может превратиться в отстающего и 

прогульщика [3]. Поэтому необходимо сделать естественный процесс адаптации 

пятиклассников к обучению в среднем звене менее болезненным, более уcпешным. 

На успешную адаптацию пятиклассников к обновленному содержанию 

образования влияют различные факторы: возрастные и индивидуально-

психологический особенности ребенка, физическое и психическое здоровье, в том 

числе интеллект, мотивация к обучению,  умение общаться, адекватно вести себя и 

реагировать на ситуацию, организовывать поведение и деятельность,уровень 

умственной и познавательной активности, особенности школьной ситуации, отношения 

с учителями и одноклассниками, микроклимат в семье, стиль преподования учителя, 

подготовительные тренинги и уроки, а  также личностные качества и основные 

параметры психического развития пятиклассника. 

Я.Л. Коломинский и Е.А. Панько выделили позитивные и негативные факторы 

адаптации. Исследования показывают, что адекватная оценка ребенком своего 

положения в школе, изменение вида деятельности, оптимальные методы семейного 

воспитания, отсутствия конфликтных ситуаций в семье, высокий статус в группе 

сверстников способствует успешному привыканию детей к обучению, в то время как 
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функциональная неготовность к школе, неудовлетворенность в общении со взрослыми, 

низкий уровень образования родителей, негативное отношение педагога и 

неблагоприятный микроклимат в семье затрудняют процесс адаптации к школе. 

Л.И. Божович подчеркивала важность личностной и интеллектуальной готовности 

к школеучащихся. Она считала, что эти аспекты важны как для успешного овладения 

учебной деятельностью, так и для скорейшей адаптации пятиклассников; успешность 

обучения во многом зависит и от уровня мотивационного развития, уровня 

произвольности поведения и развития интеллектуальной сферы. Таким образом, 

психологическая готовность ребенка к школьному обучению представляет собой 

структуру взаимосвязанных элементов: мотивационного (внутренняя позиция 

школьника), волевого (способность подчинять свои действия правилу), 

интеллектуального (наличие внутреннего плана действия, сформированность знаковой 

функции сознания и т.д.). Так же следует сказать, что высокие показатели 

психологической готовности, как правило, обеспечивают успешность адаптации 

пятиклассников. 

В исследовании М.Е. Зеленовой было показано, что адаптация учащихся более 

благоприятно протекает в классе у учителя, придерживающегося демократического 

типа педагогического взаимодействия. У ребят к концу года снижается выраженность 

таких симптомокомплексов, как незащищенность, недоверие к себе, враждебность, 

депрессивность, чувство неполноценности и конфликтность. Личностно 

ориентированный учитель создает в классе атмосферу, благоприятную для совпадения 

индивидуальных потребностей детей с требованиями школы [4]. Немаловажным 

фактором является создание положительного микроклимата в школьном коллективе. 

Задача учителя – поддерживать дружбу ребят по интересам, формировать эти 

интересы. 

Что касается психофизиологических факторов, следует отметить, что 

психофизиологические особенности детей, приступающих к обучению в основной 

школе, весьма неоднородны. Происходит это потому, что возраст современных 

пятиклассников варьируется от 10 до 12 лет, к тому же половое созревание у девочек 

происходит раньше, чем у мальчиков. Часть пятиклассников в период адаптации уже 

вступают в пубертат, остальные находятся на предпубертатной стадии развития. 

Поэтому «размытость» перехода учащихся от младшего школьного к подростковому 

возрасту приводит в целом к удлинению периода адаптации и обострению 

адаптационных проблем не в самом начале 5-го класса, а в середине года или даже в 6-

м классе.  

В подростковом возрасте можно говорить об относительно устойчивых 

личностных особенностях ребёнка, определяющих его стиль поведения и 

межличностных отношений, а также выбор способа адаптации. Вместе с тем личность 

ребёнка находится в стадии формирования, поэтому целесообразно развивать такие 

психологические качества детей, которые способствуют продуктивной адаптации в 

новой образовательной среде и формируют базис адаптивного потенциала личности[5].  

При переходе в 5-й класс по обновленному содержанию образования больше 

всего детям труднее привыкнуть к новой оценочной системе- критериальному 

оценивания образования. Если в традиционной программе в школах применяют 

пятибалльную систему оценивания и учитель вправе сам решать, это будет «четыре» 

или «пять», то критериальное оценивание предполагает очень прозрачную оценку, 

которая будет формативной (безоценочной) в течение всего учебного года, но с 

обратной связью, и суммативной, которая предполагает итоговую оценку за изучение 

раздела и за четверть. 
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Для учащихся, родителей и учителей привычно, что должна быть оценка. Здесь  

важно научить ребенка и его родителей обратной связи. Но если ребенок не сможет 

адаптироваться к критериальному оцениванию то уровень мотивации и интерес к уроку 

проподет, как следствие снижается успеваемость. Поэтому очень важно подготавливать 

учащихся к новой форме обучения в 4 –м классе. 

Изучая  факторыуспешной адаптации пятиклассников к обновленному 

содержанию образованияможно сделать следующие выводы:  

1) успешность адаптации пятиклассников обусловлена совокупностью внешних и 

внутренних факторов; 

2) к внутренним факторам относятся состояние здоровья пятиклассника, уровень 

интеллектуального развития, эмоциональная устойчивость, самоконтроль поведения, 

работоспособность, дисциплинированность, добросовестность, решительность, 

коммуникативные способности, социальная смелость, учебная мотивация;  

3) к внешним факторам относятся социально-экономические характеристики 

семьи, особенности образовательной среды (согласованность программ обучения, 

организация учебного процесса, тактика педагогических воздействий, согласованность 

требований учителей, компетентность классного руководителя), а также возможность 

творческой самореализации ребёнка в учебной и внеучебной деятельности;  

4) на успешность адаптации пятиклассников влияет психолого- педагогическая 

компетентность педагогов (классного руководителя и учителей предметников) и 

понимание родителями особенностей подросткового возрастного кризиса. 

5) успешная адаптация пятиклассников к обновленному содержанию образования  

должно включать два этапа:  

– на подготовительном этапе (в 4-м классе) необходимо уделять внимание 

развитию вышеуказанных личностных качеств в учебной и внеучебной деятельности, 

при этом особое внимание следует уделять творческому развитию детей, повышению 

познавательного интереса к различным областям знаний, к критическому мышлению и 

т.д.;  

– применять следующие подходы обучения, как: 

 Групповая, парная, индивидуальная работа; 

 Применять элементы формативного и суммативного оцениванияна уроках; 

 Использовать компьютерные технологии; 

 Проводить подготовительные уроки по требованиям обновленного содержания 

образования. 

– на поддерживающем этапе следует формировать психологические и социально- 

психологические качества, обеспечивающие успешность учебной деятельности, в 

развитии коммуникативных способностей школьников и формировании коллектива 

класса;  

6) с учётом особенностей младшего подросткового возраста рекомендуется 

проводить занятия в форме тренинга и специально организованной совместной 

творческой деятельности. 
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БАСКЕТБОЛДАҒЫ ШАБУЫЛДАУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ ТЕХНИКАСЫН ЖЕТІЛДІРУГЕ 

АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ 
 

Доппен орындалатын әрекеттерді үйретуден бұрын оның серпінді қасиеті мен 

формасы мен танысып алу керек,себебі сондай техника тәсілдері тез игеріледі.Бұл 

мақсат үшін доп снаряд ретінде қолданылатын ортақ дамыған жаттығуларды қолдануға 

болады. 

Үлгі жаттығулары: 

1) допты қолдан-қолға ауыстыра отырып,оған тимей,денені айналдыра жүру; 

2) доп арқада,екі қолда орындалады.Допты бастан асырып,алға лақтырып,сонда 

тосып алу.Егер допты алдын-артқа лақтырып тосып алу.Осы жаттығуды бір қолмен 

орындау; 

3) Еңкейіп допты қолға ұстап,аяқтардың арасынан өткізіп алға қарай лақтырып 

алдынан тосып алу; 

4) Допты өкшелерінің арасында қысып ұстап,доппен бірге секіріп,оны аяқпен 

жоғарыға лақтырып,тосып алу.Осы жүйеге сай көптеген жаттығулар ойлап табуға 

болады. 

Тосып алу.Допты дұрыс ұстап қалу,тоқтатуды үйрену үшін келесі жаттығуларды 

қолдануға болады: 

1) ойыншы қолын сзып тұрып білезігін доптың үстінде деп елестету; 

2) дәл солай,бірақ отырып,қолды доптың үстіне қойады.Осы жерден көтеріп қолға 

ұстап тік тұрады; 

3) алдағыларды қайталап,допты қолдан түсіреді, ол қайта көтерілгенде білезікті 

дұрыс ұстап оны тосып алады. 

Қолдан-қолға беру. Алғаш болып кеуде тұстан екі қолымен беу мен иық тұсынан 

бір қолмен беру үйретіледі.Басқа тәсілдер киін сол жаттығулар арқылы үйретіледі,тек 

әдіске үйрену керек.Техника негізгі орында тұрып бергенде менгеріледі.Бұл жерде 

көңіл тоқтататын жер бастапқы қалып және жұмыс фазасы(қолмен жасалатын 

әрекеттердің орындалуы мен аяқтың бір уақытта созылады).Аялдау,жүргізу,бұр-

ылысынан кейін жасалатын әрекеттерге көңіл бөлу керек.Төмендегі жаттығулар мен 

сап түзуеулеріне осы мақсатта қолданылуы мүмкін.қолданылады[1]. 

1) сапқа тұру.Допты жұп-жұп болып бір-біріне беру; 

2)  допты бір саптан 2-ші сапқа иректеп кезекпен беру; 

3) дәл солай, тек допты берген соң оқушы қарсы алдындағының орнына барып 

тұрады; 

4) екі сап қарама-қарсы түрады: доп әр саптан кезекпен беріледі; 

5) ортаға біреуді қойып, барлығы дөңгеленіп тұрады.1-ші доп ортадағы ойыншыға 

беріледі, ол допты басқаға береді, алдағы ойыншымен орын ауыстырыды. 

6) екі сапқа түзеледі.1-ші жүгіріп шығып допты тосады, сөйтіп оны екіншіге 

шыққанға береді, ол өзі саптың соңына барып тұрады. 

Допты беруді үйрету кезінде алаңнан ұшып көтерілген допты ойыншының тосу 

кезінде көңіл бөлу керек. Егер қадам ырғағына байланысты қате жасалса, оны келесі 

жаттығуларды жасау арқылы түзеуге болады: 
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1) допты алаңға ұрып, сол мезетте сол аяқпен алға қадам жасау керек. Аяқтың 

жерге тиюі доптың алаңға тиюі бір мезетте болуы керек; 

2) дәл солай, тек аялдамай,2-ші қадам жасау керек. 

Лақтыру.Лақтыруда оның далдігі маңызды. Жақсы техникалық дайындықтың 

басқа ойынша мергендігін де дамыту керек,себебі лақтырудың дәлдігін көздей 

білу,нысанаға зейін қою, арақашықтықты анықтау сияқты факторларға байланысты. 

Допты тапсыруды үйренгеннен кейін лақтыруды үйрену жеңіл болады.Лақтыру үшін 

қолды дұрыс созуға,қол мен аяқтың әрекеттерінің үйлесуіне,дененің түзелуіне көңіл 

бөлуі керек.Егер басынан кәрзеңкемен жаттықса үйренушілер допты кәрзеңкеге салуды 

ғана,ойлап оны жасау тәсілдеріне,ережелеріне көңіл бөлмейді.Кәрзеңкемен жаттығу 

басталғанда дұрыс көздеуге көңіл бөлінеді.Үйренушілер техниканы меңгер-

генде,дұрыс көздей алғанда олардың көңілін допты дәл салуға аудару керек.Олардан 

кейін қимылдай жүріп жақыннан салу үйретіледі.Ол кезде тоса сала кәрзеңкеге қарай 

көз тастауға көңіл бөлінеді.қолданылады[2.].Төмендегі жаттығулар: 

1) саптан жүгіріп шығып, допты кәрзеңкеге салғандай елестетіп кәрзеңкенің 

үстіне секіру; 

2) үйретуші допты ұстап қолын созып тұрады.Ойыншы жер келіп допты 

кәрзеңкеге салады; 

3) дәл алдағыдай,тек үйретуші допты беріп жатқан кезде тастай салады. 

Орташа және қашықтықтан лақтыруды басында бір нүктеден бастау керек.Әр 

жаттыда 5-10 рет қайталау керек.Жаза ретінде лақтыру бөлек үйретіледі.Бұл әректті 

ойын ережесі бойынша орындалу тәртібімен үйрету керек. 

1.Айып сызығын баспай бастапқы қалыпта тұрып көздеу. 

2.Дәл алдағыдай,тек бастапқы қалыптан бұрын допты алаңға 2-3 рет ұрып алу 

керек.Бұл үйретушінің жинақтауға,дәл көздеуге дауындауға көмектеседі. 

3.Дәл алдағыдай,тек лақтырмай тұрып дем тартып,яғни ішке ауа жинап,оны 

шығарып,демалмай тұрғанда лақтырады. 

Допты алып жүру.Басында допты жай ұрып жүріп басқаруды үйретеді.Алғашқы 

жаттығулар секіріп жүрген допты дұрыс жүргізуге бағытталады. 

1.Ойыншы 1-ші орында тұрып допты жерге ұрып,оны дұрыс тосуды үйретеді. 

2.Допты бір қолмен,екі қолмен кезек-кезек ұрып үйренеді.Үйренуші допты дұрыс 

ұруды үйренген соң,допты тік және ирелектеп алып жүруді үйренуге көшеді. 

а) сапқа тұрып белгілі жерге дейін допты жүгірте отырып барып келу; 

ә) оң мен сол жақтарда орналасқан кедергілерді айналып өту; 

б) допты тоса сала жүгіру; 

в) секіріп жүріп допты жүргізу. 

Қорғаныс техникасы. 

Үйренушілер доп қолдарында болғанда әдістерді орындағылары келеді,ол допты 

иелену қиын болғандықтан,олар оны қаламайды.Қорғаныс тәсілдері төмендегідей 

реттеп үйретіледі:қағып алу,жұлып алу,лақтырғанда жауып алу,қағып алып 

кету,секірудегі күрес. 

Қағып алу. Бірінші орында тұрған ойыншының қағып алуға үйретеді, кейін 

қимылдағы немесе секіріп жатқан ойыншы қағып алуға үйретеді. 

Жұлып алу. Үйрету дұрыс қағып алудан басталады. Үйретуші түсіндірген соң 

ойыншылар бір-біріне қарап тұрады. Үйретушінің бұйрығымен қорғаушылар добы бар 

ойыншыдан дұрыс қағып алу керек. Келесіде добы бар ойыншы допты беруге 

тырысады,қағып алуға өте қолайлы кезең таңдап,шапшаң қимылдау керек. 

Лақтырғанда жауып алу. Лақтыру кезіндегі жаттығулармен қатар үйретіледі. 

Алғашында өте жай үйретіледі, барлығы елестетіліп жасалады. 
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Қағып алып кету. Алғашында допты қолдан қолға беру кезінде қағып алып кету, 

кейін допты жүргізгенде қағып алып кету үйретіледі. Үйренушінің басты міндеті қағып 

алып кетуге қолайлы мезет табу және қате жібермеу болып табылады. 

Қорғаныс тактикасы. Команданың қорғану әрекеттері үйренуге қиындау келеді. 

Жеке әрекеттер. Қорғанудың сәтті нәтижесі жеке әрекеттердің сәттілігінен байланысты. 

Әр ойыншының төмендегідей қасиеттері болу керек:әрекет жылдамдығы,іс барысын 

алдын ала қғыну, әр қашан қандаыда болса әрекет жасауға дайын болу, санай білу, 

бүкіл алаңды көре білу,бір әрекеттен екіншісіне көше білу. 

1. Жұппен сапқа тұру. Шабуылшы бір сызықты қарсы сызыққа қарай допты 

жүргізеді,қорғаушы допты иеленуге тырысады. 

2. Жұппен сапқа тұру. Шабуылшы допсыз бір сызықтан қарсы сызыққа өтуге 

тырысады,қорғаушы жол бермейді. 

3. Жұппен сапқа тұру. Шабуылшы доппен кәрзенкеге бет бұрады. Қорғаушы 

кедергі болады.қолданылады[3]. 

Топтпса әрекеттесу. Шабуыл үшін қолданылатын барлық әрекеттестіретін 

жаттығулар қайта қосылу үшін,сақтандыру меңгеру үшін де қолданылады. Ойыншылар 

шабуылшыларының да әрекеттеріне қарсы тұруға тырысады. Жаттығулар үш 

қтысушы,екі қорғаушы бір шабуылшы болады. Шабуылшы допты қарсы сызыққа 

отпекші болды. Жақындағы қорғаушы оған белсенді түрде қарсылық жасайды, ол 

екінші қорғаушы оны сақтандырып тұрады. 

Командалық әрекеттестік. Басында байытылған қорғанудың жүйесі үйретіледі. 

Үйрету жеке қорғанудың жүйесінен басталады, кейін зоналық, прессинг, зоналық 

прессинг көп уақыт қажет етеді, бірінші жаттығулар командаға қорғану әрекеттерін тез 

ұйымдастыруды қорғайтын орындарын тез табабілуді үйрету керек. Егер қорғану 

кәрзенке маңында болса, команда оз қалқанына ұайтып келуі керек. Әр ойыншы өз 

кәрзенкесіне жақындаған қарсыласына тоқтатуға тырысу керек. Қалай қайта қосу 

керектігін,сақтандыру керек, т.б айқын түсіндіру керек. 

Жеке қорқау. Дайындық кезінде келесі нәрселерге,кезеңдерге көңіл бөлу керек. 

Қорғайтын жеріне уақытында оралу керек, орнын алу: егер бір ойыншы басқалардан 

бұрын келсе, қарсыласымен күресе түсуі керек. Егер жеке күреске түссе және жеңілсе, 

оның қатесін түзеу мүмкіндігі болмайды. 

Зоналық қорғау. Басты міндет – ойда болғандай өз жерінде уақытында жету және 

орнына тұру. Ойыншыларға лаңға дұрыс ауысуды және қарсы әрекетте бклсемділікті 

үйрету керек орынды томендегідей жаттығыларда көрсете аламыз: алаңда әр кім өз 

орнын алады. Зонаға қарсы үштен көп ойыншы шабуылдайды. Олар допты бір-біріне 

беріп отырыды. Зонадағы ойыншыларға допқа қарай орын ауыстыры білу керек 

қолданылады [ 4.]. Үлгі жаттығулары: 

1) Алаңның бірінші жартысында кәрсенкеге лақтырусыз дайындық ойыны 

жүргізіледі. Үйретушінің бұйрығымен шабуыл басталу керек. Келесі команда қайтып 

келіп белгіленген орынға тұру керек. 

2) Ойын үш команда арасында өтеді. Екеуі қорғауға тұрады. Үшінші кәрзенкенін 

біреуіне шабуылдайды. Егер олар допты жоғалтса,қарсы команда қарсыдағы кәрзенкеге 

шабуылдайды, ол дрты жоғалтқан команда қорғауға тұрады. Жаттығу қорғауға 

бағытталған уақыттылы орын алуды үйретеді және белсенді әрекетке дайындалуға 

мүмкіндік береді. 

Әртүрлі қимылдарды түрлі қарқында,бағытта,түрлі жылдамдықпен орындай 

отырып,адамағза жүйесінде және ішкі қүрылыстарына жақсы әсер алады. Адам ойын 

түрдісі кезінде жоғары эмоциялды жүктеме және үлкен қуанышқа болініп,қанағат 

алады.Дене тәрбиесі жүйесінде баскетбол ойынының маңызы зор. Балалар және 

үлкендер қажетті дағдыларды имене отырып,өз бетінше үнемі дене шынықтыруды 
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жктілдіруге,ден саулықты сақтауға,көңіл күйін котеруге және ұзақ өмір сүруге 

мүмкіндік бар.Баскетбол ойынымен балалар 9-10 жасынан бастап айналысуына болады. 

Допты бір-біріне беру баскетболдағы негізгі техникалық әдістердің бірі. Допты 

беру кезіндегі қолдың жағдайына байланысты бір және екі қолмен жоғарыдан және 

төменнен беру әдістері бар. Шабуыл техникасында біз тек жоғарыдан беру тәсілін 

қарастырамыз. Допты дұрыс берудің негізгі дер кезінде доптың астына қарай орын 

ауыстырып, негізгі тұрыс қалпына ену. 

Қос қолмен жоғарыдан беру. Бұл негізгі тұрыс қалпында атқарылады. Бір аяқ 

алда, жауырын тік ұсталады. 

Шынтақтан бүгілген қол беттің алдыңғы жағында ұсталады. Қолдың саусақтары 

доптың үлкендігіндей аумақта бүгіле ұстап ширыға түседі. 

Қимыл тізенің жауырынан басталып, сонан кейін жауырын мен қол іске кіріседі. 

Қимыл қолдың саусақтары мен білек буынының серпіліп, доптың артынан сілтеуімен 

аяқталады. Бағытына қарай доп алға, төбеге,кері бір бүйірге бекітілуі мүмкін. Топты 

тқбеге, немесе артқа беру үшін ойыншы доптың дәл астына орын ауыстырып, 

саусақтарын төбесіне көтеріп, белін сәл бүгіу және иығын кері серпіу арқылы жүзеге 

асыруы қажет. Қол жоғары сермеледі де, саусақтар білек буынына қозғалмайды. Допты 

төбеге бергенде жауырын тік ұстап, қол жоғарыға тік серпіледі. 

Қашықтығына және біиіктігіне қарай доп беру әртүрлі болады.Қашықтығы 

жөнінен ол қысқа және ұзын, биіктігі жағынан төмен, орта, жоғары болып бөлінеді. 

Допты алысқа және биік беру кезінде ойыншының иығы допты беретін бағытқа 

перпендикуляр орналасуына ерекше көңіл бөлген жөн. 

Жоғарыдан берудың бір түрі допты секіріп беру болып табылады. Ол ешбір 

тірексіз атқарылатын болған соң тым күрделі. Доптың астына орын ауыстырған соң 

ойыншы жоғары секіріп , бүгілген қолын жоғары шығарады. Допты беру секірудің ең 

жоғары нүктесінде қолды шынтақ және білек буындарында жазу арқылы жүзеге 

асырылды. Шабуылдай соғу ишарасын жасай отырып жоғарыдан беру «кері серпәлу» 

деп аталады. Кей жағдайда жоғарыдан беру бір қолмен атқарылады, қолданылады [5]. 

Допты бір-біріне беру 

Доп беруге оқыту бастапқы қалыпты дұрыс игеруден басталады. Ойыншы негізгі 

тұрыс қалпын қабылдап, орнықты күйде тұрып , кез келген бағытқа орын ауыстыруға 

даяр болуы керек. Негізгі тұрыс қалпында аяқты дұрыс қойып, оның бүгілуіне, 

жауырын мен қолдың жағдайына басқа көңіл бөлген жөн.[6] 

Доп беруге оқытудағы алғашқы жаттығу негізгң тұрыс қалпын қабылдап, 

доп беру ишарасын жасау болып табылады. Доп беру ишарасын жасаған кезде 

қимылдардың ретіне ерекше көңіл бөлген жөн. Бұл жаттығуды әрі қарай орын 

ауыстырған соң жасаған жөн. Мұнан кейін саусақтардың доптың бетіне орналасуын 

қадағалау керек. 

1.Ойыншы негізгі тұрыс қалпынан допты әріптесіне лақтырады. 

2.Допты төбеге лақтырып барып, әріптеске беру. 

3.Әріптесі допты лақтырған соң кері қайтару. 

4.Екі адам болып әртүрлі қашықтықта бір-бірінен доп беру. 

Доп беру кезінде болатын түрлі негізгі қателіктер 

1.Ойыншы негізгі тұрысты қабылдамай, аяқты тік ұстап доп береді. 

2.Доптың омыраудан, іштен берілуі – қолдың төменгі жағдайда болуы. 

3.Доптың алақанда тиюі – саусақтардың бос ұсталуы. 

4.Доптың бір бүйірден немесе бастан асырыла берілуі – доптың астына дәл 

шықпау 

Жоғарыдан доп беруді жетілдіруге арналған жаттығулар 

1.Допты төбеге, содан соң әріптеске беру. 
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2.Допты жерге соғып, оның астына шығып барып әріптеске беру. 

3.Алаңның бүйір сызықтарын жағалай отырып, допты екі адам болып бір-біріне 

беру. 

4.Үш және тқрт адам болып бір-біріне доп беру. 

5.Колоннаға тұрып бір-біріне доп беріп, содан соң саптың артына барып тұр. 

6.5-ші жаттығудағыны, бырақ қарсы саптың соңына барып тұру. 

7.Колоннаға болып тұрып, тор арқылы бір-біріне доп беру. 

8.Допты 6-шыдан 3-ші, сонан соң 4-ші аймаққа және 4-шіден 6-шы аймаққа беру. 

Доптың бағытымен орын алмастыру. 

9.Тордың бойымен 2-шіден 4-ші аймаққа ұзаққа өарсы доп беру. 

10.8-ші жаттығуды қайталау, допты 6-3-2-6 аймақтарға беріп доптың бағытымен 

орын ауыстыру. 

11.Екі-үш адам болып допты отырып беру. 

12.Допты екі адам болып секіріп беру. 

Ойынның белсенді түрде дамуы қазіргі заман техникасының алуан түрлілігіне 

алып келеді. Ол ашық көрсетілген динамикалық шабуылын сипаты жай және 

рационалды, ауыспалы жылдамдық пен шапшаңдық, тиімділік пен дәлдікпен 

үйлестіреді 
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ҚАСЫМОВА А.Е., БОЛАТБЕКОВА Г.Б. 

Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі, Өскемен қ., Қазақстан 
 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ МЕН 

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ЖОЛДАРЫ 
 

Қоршаған ортамен таныстыру бойынша балалар өзінің аты-жөнін, жасын, 

жанұясын, балабақшадағы тәрбиешілермен топтағы балалардың аты-жөніндерін тани 

бастайды. Балабақшаның  ішкі құрылысымен таныстырылып, топ бөлмесі, асхана, 

дәрігер бөлмесі, т.б айырмашылықтарын ажырата бастайды. Сонымен қатар әр бөлмеде 

жұмыс  түрін, қажетті құралдарды, олардың аты, не үшін қажет, неден жасағаны, қайда, 

кімде, қандай, кім не істейді сұрақтарына дұрыс жауап  беруге балабақшада  өздері 

немен шұғылданатыны туралы әңгімелейді.  

Қоршаған орта мен тәрбие жұмыстарының түрлері:  
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баланың табиғатты танып білуге деген қызығушылығын оята отырып, тәрбиеші 

оны табиғатпен таныстырып қана қоймай, оны түсінуге, өсімдіктер мен құстарға 

қамқорлық танытуға, табиғаттың сұлулығын сезіне білуге үйретеді. 

Қарапайым экологиялық түсініктерді меңгерту баланың қоршаған орта 

нысандарына танымдық қызығушылығын арттырумен тығыз байланысты болып 

табылады. Баланың танымдық дамуы ойын барысында, табиғи нысандар мен 

құбылыстарға бақылау жасау, заттарды қарап, зерттеу кезінде, табиғат пен табиғат 

күнтізбесіндегі ауа-райы жағдайына бақылау нәтижелерін айта білу, еңбек және басқа 

да әрекеттер барысында жүзеге асады[[1]. 

Балабақшада экологиялық тәрбие беруге байланысты ата-анамен біріккен түрде 

төмендегідей жұмыс түрлерін жүргізу ата-ананың да экологиялық сауатын ашады. 

Экологиялық сөздік жүргізу, экобасылымдар жасау,экокарточкалар жасау, экологиялық 

нұсқалар ұйымдастыру, экокартасызу, экологиялық ертегілер. 

Осы жұмыс түрлерінің ішінде экологиялық ертегілерге тоқталып өтетін болсақ. 

Экологиялық ертегілер - өсімдік, жануалар тіршілігін қорғау, аялау, сақтау 

мақсатындағы көзқараспен қарап, адамзаттың табиғатқа тигізетін әсерін көрсету. 

«Біз ауамен демаламыз» тақырыбында адамға күнде ең бірінші ауа қажет екені, 

онсыз тіршілік болмайтынын ұғындыра отырып, балалардың көмегімен демалыс және 

ойын бөлмелелерін ретке келтіріп, желдеткіштер ашылып, балалар жеңіл киіммен ауа 

процедурасын алуға, ауаны жұту және шығару жолдары мен жеңіл ертеңгілік 

жаттығулар жасауға дағдыланады. Күн сәулесі түсіп тұрған жерлердегі ұшып жүрген 

шаң тозаңдарды көрсету арқылы, демалатын ауамыз әрқашанда таза болуы үшін не 

істеуіміз қажеттілігі туралы түсініктер беріледі. Лас, иісті ауада ауырып тұрған 

өсімдікті, уланған ауада өліп жатқан шыбын дарды тағы басқаларды  көрсету арқылы 

түсініктер бекітіле түседі.  

Балаларға су туралы, оның қасиеті туралы түсінік беру. Суретін салу арқылы 

қандай екеніне түсінік беріледі. Адам денесінде де көп мөлшерде су болатынын, денені 

бір қалыпты ұстап тұруға көмегін тигізетіндігін түсіндіру. 

«Сусыз жерде тіршілік жоқ», «Су жағалағанның өзегі талмас» деген сөз 

тіркестерін айтып түсіндіремін. 

«Күн». Балаларға күн көзі туралы оның жасыл өсімдіктерге пайдасы, адам 

организмі үшін  қандай роль атқаратындығы  түсіндіріледі. Күн көзі табиғаттың халық 

айтқандай, тоғыз емшісінің бірі, жер бетіндегі тіршілік атаулыға нәр беріп тұрған 

құдіретті күш екенін айтылып, 

Сәндетіп даламыз, 

Сәулетті  қаламыз 

Сәулемен  құлпырды 

Сәлем, Күн – анамыз – деп, күнді анаға теңеп, ол бізге өмір сыйлаған, ананы күнге 

теңейтіні туралы балаларға айтып түсіндіремін. 

«Ауа» - табиғаттың ең үлкен емі, оның адам өміріне пайдасы туралы әңгімелеймін 

«Кәусар ауа – жан саясы »демейме, тек  біз емес жердегі барлық тіршілік иелері 

ауамен демалатынын,  ал ауаның жасыл өсімдіктер құрамынан бөлініп шығатындығын, 

тіпті су мекені балықта «Суда батырмын, құрғақ тапақырмын» дегендей бір ауық судан 

басын шығарып, ауызын ашып демалады. Міне, қазіргі кезде осы ауаны көптеген 

кәсіпорындар мен зауыттар түрлі қара түтіні мен ластап отырғанын, оны жұтып өмір 

сүрген адамдардың ауруға шалдығып, өсімдіктер өспей, жануарлардың жазықсыз 

қырылып жатқаны белгілі.  

«Жануарлар – жәндіктер әлемі» тақырыбында бұл күні үй жануарлары, дала 

жануарлары мен аңдары, құстардың, жәндіктердің түрлері, әртүрлі елдерде 

мекендейтін аңдар, жергілікті жерде болатын аңдар  мен жәндіктер туралы айтылады. 
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Тобымда экологиялық бағытта табиғат  бұрышын жасақтадым. Осы бұрыштарды 4-ке 

бөліп үйжануарлары мен жабайы аңдардың, жәндіктердің,  құстардың  ойыншық 

түрлерін қойдым. Сонымен қатар ата-аналардың көмегімен ермексаздан табиғи 

материялдардан түрлі жануарларды жасап орналастырдым және бұрышымды 

аквариумдегі балықтармен толықтырдым [2]. 

Аквариумдегі балықтарды қалай күту керектігін, үй жануарлары мен 

оныңтөлдері, пайдасы мен қоректену туралы әртүрлі әндер, тақпақтар, мақал мәтелдер 

үйрету менқатар, жергілікті жерде кездесетін киік, қарсақ, түлкі, тышқан, қоян тағы 

басқа туралы мағлұматтар беріп отырамын. 

«Құстардың қысқы тіршілігі» сабағында құстардың қысқы тіршілігін түсіндіре 

отырып, оларға деген аяушылық, қамқорлық сезімдерін дамыту арқылы, құстарды 

күтіп-баптауға, қамқорлай білуге тәрбиелеймін. Құстардың атын атауға, бір-бірінен 

айыруға, жыл құстарын ажыратуға үйретемін.  

Халық ауыз әдебиеті арқылы таныстырудың тиімділігі сол, экологиялық тәрбиеде 

халық ауыз әдебиетінің алатын орны ерекше. Балаларға осы қоршаған ортаны күтіп 

ұстауға, әсемдікті сезіне білуге, жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуге мейірімділікке, 

имандылыққа тәрбиелейміз. Бұл орай да ертегі, әңгіме, өлең, жырлар арқылы 

табиғаттың әсері, өсімдіктің қасиеттерін, байлығын ұғына білуге үйрету. Сондай-ақ 

халқымыздың тиым сөздері арқылы да, мысалы: «суға түкірме», «қолыңды айға 

шошайтпа», «көк шөпті жұлма», «малды бастан ұрма» т.б. сөздер арқылы баланы 

жаман қылықтан аулақ етіп, өзін қоршаған ортаны таза ұстауға үйретемін.  

Балаларды ойнату арқылыда таныстыру тиімді. Себебі бала құрғақ сөзден гөрі 

ойын, жұмбақ шешу, сайыс ұйымдастыру т.б. жолдар арқылы жақсы түсінік алады. 

Мен өз тобымда, яғни орта топта мынандай ойындар арқылы таныстырамын. Мысалы: 

«Дауысынан таны», «Не қалайды быстайды», «Гүл неге ауырады?» т.б. дидактикалық 

ойындар, қимылды ойындар, ертегі, әңгімелер арқылы экологиялық түсініктер 

қалыптастырамын. 

Экологиялық тәрбие берудің жас ұрпақ үшін маңыздылығы, табиғат сұлулығына 

қатысты эстетикалық қатынас, экологиялық аспектіде адамгершілік қатынас 

қалыптасады. Осы тұрғыда белгілі ғалым-эколог И.Д. Зверев «Педагогикалық 

практиканың негізгі жағдайында барлық оқу пәндерін экологияландыруға байланысты 

мұқият ойланып істелген жұмыстар қажет» дейді. Сондай-ақ, ол пәндерді 

экологияландыру басты мәселе деп қарайды. Осы пікір тұрғысынан алғанда білім 

салалары бойынша ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің өзара байланыстылығы 

арқылы, экологиялық білім және тәрбие берумен экологиялық мәдениетті тұлғаны 

қалыптастыруда жаңа технологияларды ендіру жауапкершілігін сезіну әрбір 

тәрбиешінің міндеті болуы тиіс.  

Жас ұрпақты тәрбиелеуде олардың жеке тұлғасының қалыптасуында өскен 

ортасы, табиғаттың әсемдігі, көгалдандырылуы – негізгі әлеуметтік факторлардың бірі. 

Ол жұмыс әрбір Қазақстан азаматының күнделікті демалатын ауасы мен тамағы сияқты 

қажеттілікке айналуы керек. Дана халқымыз «Ұяда не көрсе, ұшқандасоныіледі» 

дегендей күтілген әсем аулада өмір сүрген ұрпақ өскенде де, сондай ортада өмір сүруді 

мақсат етеді. Демек, әсемдікке бала жастайынан үйренсе, оны ары қарай іске асыру көп 

қиындық тудырмайды.  

Балалардың жеке тұлға болып қалыптасуына тәрбиенің табиғаттың қатысында, 

табиғат арқылы берілуіне байланысты екендігін бүгінде ғылыми педагогикалық 

зерттеулер дәлелдеп отыр. Табиғатпен қарым-қатынас, балалардың ойлау, есте сақтау, 

бақылағыштық қасиеттеріне, сана сезімдерінің жылдам өсіп жетілуне, түйсігіне тағы 

басқа оңды әсер ету мүмкіндігі шексіз. Себебі, адам табиғи тірі ағзалардың бірі. Адам 
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өзінің болмысымен игерген білім жүйесі нәтежиесінде өзін кейінгі өмір кезеңдерінде 

көрсете алады.  

Білім мен тәрбие беру жұмыстарының нәтижесінде мектепке дейінгі жаста негізі 

қаланған әсемдікті сезіну, талғамын жетілдіру жұмысы бастауыш сыныптарында,  орта 

білім алу, яғни, базалық білім алу барысында одан ары жалғасын таппақ. Бұл кезде бала 

өзін қоршаған ортадағы өсімдіктердің қыр-сырын терең білуге талпынады. Сөйтіп, бала 

өсімдіктерді аулада, бөлмеде өсіру, оларды күтіп баптау әдіс-тәсілдерін іздеп, өзін 

қоршаған ортаға қызығушылық таныта бастайды. Баланың мұндай қызығушылығы 

экологиялық мәдениетті қалыптастырады [3].[1].1] [1]..[1[1].]. 

«Адамның табиғатсыз күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ» дейді халқымыз. 

Мұны айтуға табиғат заңдылықтарын ұғыну бір міндет болса, сол ілім негізінде оның 

құдіретін дәріптей отырып құрметтеу, қорғау екінші міндет екенін ескерген аға буын 

жас жеткіншектердің санасына ертерек сіңіре берген. «Тәрбие - тал бесіктен» деген 

халық даналығы осыны меңзейді. 

Ендеше, туған табиғатты, туған ел мен жерді құрметтеуге бүлдіршін жастан 

бастап баулыған абзал. Сонда ғана біздің еліміздің болашақ ұрпақтарының кез-келгені 

экологиялық сауатты, адамгершілікті, мейірбан, табиғатпен жан-дүниесі үйлескен, 

дүниетанымы кең болып тәрбиеленеді. 
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ГЕОГРАФИЯ ПӘНІНДЕ СЫНЫПТАН ТЫС ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСТАР 
 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

«Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып 

отыруы тиіс» деген мақсат қойған болатын. Одан бөлек, «Қазақстан-2030» 

стратегиясында ел келешегі жас ұрпақтың тәрбиесіне, білімді игеруіне, біліктіліктеріне, 

елдің болашағын дамытуда сол алған білімдерін барынша жан-жақты пайдалана 

алуларының қаншалықты  маңызды екенін көрсеткен болатын.Жан-жақты сұранысқа 

ие, заман талабына сай жеке тұлғаны тәрбиелеуде ұлттық рухани ерекшеліктерді ескере 

отырып, білімді, ғылымды пайдалану – бүгінгі күннің кезек күттірмес мәселелерінің 

бірі болып отыр.Сондықтан, сапалы білім беру, саналы,талапты да тапқыр, талғампаз 

да терең ойлы, төзімді де табанды жас ұрпақты тәрбиелеуде сабақтан және мектептен 

тыс орындалатын жұмыстарды ұйымдастырудың маңызы зор[1]. 

Сыныптан тыс жұмыстардың мазмұны оқушылардың, теориялық білімдерін 

толықтыру мен тереңдетуге, географиялық және зерттеу сипатындағы іскерлік 

дағдыларды қалыптастыруға,жеке қабілетін қоса дамыта түсерліктей болғаны 

жөн.Сонымен бірге оқушы бойына жақсы адамгершілік мінез- құлықтың қалыптасуына 

да ықпал етуі шарт. 

Оқушының сыныптан тыс жұмысы – сыныптағы сабақтан бос кездегі мұғалімнің 

басшылығымен жүргізілетін оқушылардың оқу мәселелерін шешуге,зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге бағытталған әрекеті.Сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстардың 
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түрлері мен әдістері сан алуан.Бірақ, барлығының мақсаты – оқушылардың өз 

беттерімен іздену дағдыларын қалыптастыру,жан-жақты жетілдіру,географиялық 

білімге деген қызығушылғын арттыру болып саналады. 

Сыныптан тыс жұмыстарды өткізу бірқатар дидактикалық талаптармен 

анықталады: 

- Оқытушының оқушылардың өз беттерімен және еркімен қатысуымен үйлесуі. 

- Оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескеруі. 

- Жұмысты өткізудің жүйелілігі мен үздіксіздігі. 

Шектеулі уақыт ішінде география сабағында оқушы тақырып бойынща барлық 

ақпаратты меңгеріп, біліп шықпайды.Оқушы күш жігерін география ғылымдарының 

негізгі білімдерін ғана оқып-үйренуге жұмсайды.Бірақ, олар әр түрлі дерек көздерінен 

геология, топырақтану, геоморфология, мұхиттану, жанартану, картография т.б 

ғылымдары туралы біле алады. Танымдық қызығушылықтарын қанағаттандыру 

мақсатында географиялық білімдерін тереңдету, оқу бағдарламасын нақтылау 

арқылы,заманауи зерттеу әдәстерімен танысып, әр түрлі приборлармен жұмыс істеу 

тәсілдерін меңгеріп, ізденіс пен зерттеу жұмыстарын жасауға осы «география пәнінен 

жүргізілетін сыныптан тыс жұмыс » уақытын толық пайдалана алады. 

Сыныптан тыс жұмыстардың мақсатыжас ұрпақтың жан-жақты ,бәсекеге 

қабілетті, үйлесімді дамыған  жеке тұлға ретінде қалыптасуларын қамтамасыз ету.Бұл 

талап географиялық дүниетанымын және географиялық ғылыми білімдерін нығайта 

түсуге, қабілеттерін шыңдауға, өздерін тәрбиелеу мен өз бойларындағы білу мен 

талпыну дағдыларын арттыруға, еңбектенуге, ізденуге көзделген. 

Сынаптан тыс жұмыстарды жүзеге асырудың негізігі міндеттері болады. Олар: 

- оқушыларды табиғатты аялап, түсініп,оған сүйіспеншілікпен қарауға үйрету; 

- өз туған өлкесінің табиғаты, халқы, шаруашылығы, экономикасы, мәдениеті 

туралы білімдерін қалыптастырып тереңдету; 

- оқушардың таби орта мен елдің шаруашылығының орналасу мазмұны туралы 

білім қалыптастыру; 

- география сабағын оқып-үйренуге деген қызығушылықтарын қалыптастыру; 

- оқушылардың білімі мен іскерлік – дағдыларын қалыптастырып, оқу іс- 

әрекетінде белсенділіктерін арттыруға, зейіндерін шоғырландырып оқу бағдарламасы 

бойынша берілген ақпараттарды тез меңгеруге көмектесу; 

География пәнінен жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстың түрлері 

 Географиялық үйірмелер. 

 Географиялық кештер. 

 Өлкетану жұмыстары. 

 География апталығы. 

 Танымдық жорықтар. 

 Олимпиадалар. 

 Ғылыми – тәжірбиелік конференциялар. 

 Оқушылардың ғылыми жобалары. 

 Экологиялық. 

 Эстетикалық[2]. 

Қай түрін алып қарастыратын болсақта міндетті түрде бірінші – оқушылардың 

жас ерекшелігі,бағдарламаның мазмұны,тәрбие бағыты ескерілуі керек.Бұл міндет тек 

география пәніне емес сонымен қатар, әрбір пән бойынша өткізілетін жұмыстарда 

осыны басты назарда ұстауы тиіс. 

Осы көрсетілген география пәнінен жүргізетін сыныптан тыс жұмыстың 

түрлеріне тоқтала кетер болсақ: 
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Географиялық үйірме – берілген белгілі бір тақырыпқа қызығатын оқушылардың 

өз еркімен қатысуымен жүргізіледі.Оқушылардың сұранысы бойынша аптасынан бір 

немесе екі рет өткізіледі.Үйірменің жоспары әр түрлі тақырыптар тізбегі бойынша 

жасалады. 

Географиялық кештер – ой жұмбақ, хабарламалар, тақырыптық баяндамалар, 

электронды ақпарат көздерінің қолданылуы, қызықты адамдармен кездесулер тән. 

Өлкетану жұмыстары – жергілікті жердің табиғаты мен тарихынан сыр шертетін 

көне жәдігерлер, сол аймақтың өзіне ғана тән ерекшеліктерін сипаттайтын нысандар 

жатады. 

География апталығы – кең таралған, ауқымды сыныптан тыс жұмыстың түрі. 

Оқушылардың өз беттерімен дайындаған көрнекі құралдары мен динамикалық үлгілер 

жатады. Әр сынып арасында болады, нәтижесі оқушылар жиыны немесе 

конференцияда шығарылады. 

Танымдық жорықтар – сол аймақтағы зерттелген, болмаса зерттеуді талап ететін 

нысандар жатады. Аймаққа өздері зерттеу жұмыстарын жүргізсе болады,соның 

нәтижесінде оқушыда танымдық көзқарас қалыптасады[3]. 

Оқылатын ақпараттар географиялық білімді оқыту мен меңгеруге бағытталған 

болғандықтан, сыныптан тыс жұмыста оқулықпен тығыз байланысты болады.Соған 

орай қолданылатын әдістерге бақылау, картографиялық нысандар, статистикалық 

материялдар, мәтіндік, тірек сызба материалдары ойын түріндегі түсіндірулер мен пікір 

алмасу, нысандарды оқу, үлгілеу жатады.  

Осының ішінде география пәнінде сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстарға 

«тақырыптық пікірталас» әдісін ұсынғым келеді. Бұл әдіс арқылы оқушылардың тек 

білімін жоғарлатып қоймай, жан-жақты, ылғи ізденуге, жаңа ақпараттарды қабылдауға, 

игеруге деген қызығушылықтарын одан сайын дамытуға, жүйелі нақтылы ойын 

жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл әдістің ерекшелігі бір тақырыпты тек ашып қоймай, 

өзге сабақтарменде байланыстыра отырып, салыстырып, экологиялық, экономикалық, 

әлеуметтік жығынанда толық ақпараттандырылады. Тағы бір ерекшелігі оқушы өзін-өзі 

ақпаратпен қамтамасыз етеді, өз бетімен жұмыс жасап ізденеді. Өз мүмкіншілігіндегі 

барлық ресурстарды пайдалануға тырысады. Тек жақсы немесе жаман жағын 

қарастырып қоймай, қатар меңгереді.Соңғы жаңалықтар мен өзгерістерді салыстыра 

отырып сатистикалық мәліметтерді шығаруды үйренеді. Бұл әдіс арқылы оқушы тек 

мектеп бағдарламасымен шектеліп қалмайды, әркез ізденісте жүреді.Білім мен іскерлік 

дағдыларды өз беттерімен меңгеруге, баяндамалар мен хабарламаларды дайындауға 

машықтанады. Тақырыптың өзектілігі мен мақсат, мазмұнын тез ажырата 

алады.Адамдармен қарым – қатынас құруда, өзін еркін ұстауды үйренеді. 

Қазіргі оқушыларда кездесетін мәселелердің бірі ойын ашық, нақты жіткізе 

алмауы. Оның бір жағы уақыт тапшылығы осыған орай сыныптас тыс жұмыспен 

пікірталас таптырмас шешім болар еді.Мысыл ретінде 7 сынып оқулығындағы 

«Оңтүстік Америка » тақырыбын алайық. Екі немесе төрт топқа оқушыларды 

топтастыру арқылы Оңтүстік Американың тек оқулықта берілген ақпараттарынан 

бөлек, оқушылардың өздері қосымша пікірталасқа дайындаған материалдарын 

талқылайтын боламыз. Ол оқушыларға жаңа білімнің қалыптасуына негіз болады.  

Қорыта келе география пәнінде жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстар 

оқушылардың жан-жақты тұлға болып қалыптасуына , дамуына ықпал етеді. Оқушылар 

тек сабақ үстіндегі алған білімдерімен шектеліп қоймай, тәжірбие арқылы өз білімдерін 

жетілдіреді. Сыныптан тыс жұмыс кезінде оқушылар өздерін барынша еркін сезінеді. 

Далалық практикалық жұмыстар жасайды. Түсінбеген тақырыптары бойынша талдау 

жасап, практика жүзінде қолданады. Шығармашылық жұмыстармен танысуға 

мүмкіндік алады. Карталармен тек жұмыс жасап қоймай, өздері қалай жасауға 
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болатыны жайында техникалық нұсқаулықтармен, қарапайым әдіс-тәсілдерді 

меңгереді.Өз көзқарастары мен пікірлерін қорғауға тура келгендіктен оқушылардың 

бойында азаматтық ұстанымдары қалыптасады 
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ӨЛКEТAНУ  ПӘНIНIҢ  PУХAНИ-ТӘPБИEЛIК  AСПEКТIЛEPI 
 

Қaзaқстaнның дaмуындa, оның pухaни нығaюындa Eлбaсы Нұpсұлтaн 

Нaзapбaeвтың «Болaшaққa бaғдap: pухaни жaңғыpу»aтты кeзeктi 

жолдaуындaкөpсeтiлгeн «Pухaни жaңғыpу» бaғдapлaмaсын iскeaсыpылуы өтe үлкeн 

мaңызғa иe. Бaғдapлaмaның «Қaзaқстaнның киeлi жepлepi» бaғытындa «мәдeни-

гeогpaфиялық бeлдeу» туpaлы, осы бeлдeудiң pөлi мeн оғaн eнeтiн оpындap туpaлы жaт 

идeологиялapдың әсepiнeн қоpғaныс peтiндe, ұлттық мaқтaныш peтiндe әpбip 

қaзaқстaндық бiлуi үшiн оқу-aғapту дaйындығын жүpгiзу қaжeттiгiкөpсeтiлгeн. Мұндaй 

оқу-aғapту жұмысындa өлкeтaну пәнiнiңpөлiepeкшe[1]. 

2018 жылдың жaңa оқу жылындaӨлкeтaну пәнiнiң мeктeп 

пpогpaммaсынaeнгiзiлдi. Бұл оқулықтың бiлiм сaлaсынa кipуiнe ұйтқы болғaн – 

Eлбaсының «Pухaни жaңғыpу» бaғдapлaмaсы[2]. Осы оқулықтың нeгiзгi мaқсaты – 

хaлықты, жaстapды pухaни дaмыту. Сeбeбi, бұл жepгe 4 пән кipiп отыp. Олap – Тapих, 

Қaзaқ әдeбиeтi, Гeогpaфия, Музыкa пәндepi. Бұл 4 пәндiaлуының сeбeбi – ондa pухaни 

кодымыз жaтыp. Aдaми құндылықтapымыз жaтыp. 

Өлкeтaну – бeлгiлi бip өңipдiң тaбиғaтын, хaлқын, шapуaшылығын, тapихын, 

мәдeниeтiн зepттeумeн шұғылдaнaтын ғылым мeн мәдeниeт сaлaсы; шaғын aумaқтың 

тaбиғaтын, хaлқын, шapуaшылығын, тapихын жәнe мәдeниeтiн, eлдi мeкeндepiн 

олapдың тaяу төңipeгiмeн қосa зepттeу.  

Мeктeптe бiлiм бepу мaзмұнының өлкeтaнулық компонeнтiн жeтiлдipудiң 

мaқсaты өз өлкeсiн, eлдi мeкeнiн нeaуылын жaқсы бiлeтiн жәнe сүйeтiн, оның әдeт-

ғұpыптapын сыйлaйтын, тaбиғи, тapихи, мәдeни eскepткiштepiн қоpғaйтын, көпұлтты 

Қaзaқстaнның отaншыл aзaмaтын тәpбиeлeу.  

Мeктeптeгi оқу жәнe тәpбиe жұмыстapының peгионaлдық компонeнтiн 

жeтiлдipудiң өзiндiк мiндeттepi бap. Бiлiмдiк мiндeттepi:  

– өз eлдi мeкeнiнiң, өлкeсiнiң тapихымeн жәнe қaзipгi кeздeгi өмipiмeн, 

экономикaсымeн тaныстыpу;  

– туғaн өлкeнiң тaбиғи оpтaсының aлуaн түpлiлiгi жaйлы көзқapaс қaлыптaстыpу; 

– өз eлдi мeкeнiнiң, aудaны мeн облысының қaзipгi кeздeгi өмipi жәнe экономикaсымeн 

тaныстыpу;  

– туғaн өлкeсiнiң дaмуы пpоблeмaлapын оқып-бiлугe жeтeлeу.  
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Тәpбиeлiк мiндeттepi: – өзiнiң «кiшi Отaнынa», туғaн eлi Қaзaқстaнғa дeгeн 

пaтpиоттық сeзiмiн, сүйiспeншiлiгiн тәpбиeлeу; 

 – төзiмдiлiктi, өлкeнiң көпұлттылық жәнe көпмәдeниeттiлiк жaғдaйындa төзiмдi 

мiнeз-құлық қaлыптaстыpу;  

– отбaсылық қapым-қaтынaсты нығaйту, пәннiң мaзмұнымeн тeк оқушыны 

ғaнaeмeс, оның aтa-aнaсын дa қызықтыpу, отбaсылық мұpaғaттap, aтaлap мeн әжeлepдiң 

бaсқa дa туыстapдың әңгiмeлepiapқылы өлкeнiң тapихы жaйлы бiлiмдi тepeңдeту; 

 – отбaсы мүшeлepiмeн бipгe өлкe туpaлы әдeбиeт оқу, фильмдep, бeйнeфильдep 

тaмaшaлaу;  

– өлкeнiң тaбиғaтын, тapихи жәнe мәдeни eскepткiштepiн сaқтaу жәнe қaлпынa 

кeлтipу жұмыстapынa оқушылapмeн қaтapaтa-aнaлapды дa қaтыстыpу;  

– жepгiлiктi хaлықтың aлдындa тұpғaн мәсeлeлepдi шeшугe aтa-aнaлapмeн бipгe 

оқушылapды дa қaтыстыpу[3].  

Пәндepдiң мaзмұнындaғы peгионaлдық компонeнттi сипaттaйтын epeкшeлiктepi: 

 – тapихи жәнe ұлттық-мәдeни өлкeтaну (aтa-бaбaлap тapихы, шығу тeгi, тapихи 

eскepткiштep, eжeлгi қоныс-мeкeндep, сaлт-дәстүp, әдeт-ғұpып, өнeгe, өмip сүpу 

сaлтының epeкшeлiктepi жәнe құндылықтapы); 

 – тaбиғи-гeогpaфиялық өлкeтaну (жepгiлiктi жepдiң климaты, жep бeдepi, 

топыpaғы, өзeн-көлдepi, пaйдaлы қaзбaлapы, экологиясы, экологиялық мәсeлeлep);  

– биологиялық өлкeтaну (өсiмдiк түpлepi, жaнуapлap әлeмi); 

– химиялық өлкeтaну (aуыз суының сaпaсы, aуaның лaстaнуы, жepгiлiктi жepдeгi 

тaу-кeн өнepкәсiптepi т.б.); 

– әлeумeттiк-гeогpaфиялық өлкeтaну (хaлықтың тығыздығы, eлдi мeкeндepдiң 

оpнaлaсу сипaты, ұлттық қолөнep түpлepi, бaсқaeлдi мeкeндepдeн, aймaқтapдaн 

aлшaқтығы, бaйлaныс құpaлдapы); 

– әлeумeттiк-дeмогpaфиялық (ұлттық құpaмы, жaстық-жыныстық құpaмы, көшi-

қон үдepiсi, хaлықтың ұдaйы өсуiнiң сипaты); 

– әлeумeттiк-экономикaлық (хaлықтың өмip сүpу дeңгeйi, eңбeк peсуpсы, кәсiби-

мaмaндық құpaмы, экономикaлық дaму кeлeшeгi); 

 – aймaқтың экономикaлық сaлaлapы (aуылшapуaшылық, құpылыс, тaу-кeн, 

химиялық т.б.), шығapaтын өнiмдepi;  

– әкiмшiлiк-сaяси (өлкeнiң шeкapaсы мeн aумaғы, инфpaқұpылымының түpлepi, 

бaсқapу оpгaндapының қызмeтi жәнe жұмысты ұйымдaстыpуы), 

– әдeби өлкeтaну (жepгiлiктi ұлттapдың әдeби мұpaлapы жәнeaуыз әдeбиeтi, 

жepгiлiктiaқын, жaзушылapдың шығapмaлapы);  

– мәдeни өлкeтaну (жepгiлiктi ұлттapдың ұлттық әндepi мeн билepi, жepгiлiктi 

сaзгepлepдiң музыкaлық шығapмaлapы т.б.);  

– сaяси (сaяси фaктоpлapдың өлкeнiң өмipiндeгipөлi, aймaқтapмeн, eлдepмeн 

қapым-қaтынaсы)[4].  

Мeктeптepдe өлкeтaну пәнiң жүзeгe aсыpудың жолдapы: 1. Нeгiзгi оpтa мeктeптe 

жeкe пән peтiндe өтeтiн «Өлкeтaну» сaбaқтapы. 2. Aвтоpлық фaкультaтивтiк жәнe 

элeктивтi куpстap. 3. Жобaлық-зepттeушiлiк жұмыстap. 4. Сaбaқтaн тыс уaқыттaғы 

экскуpсиялap, сaяхaттap. 5. Пәнiшiлiк жәнe пәнapaлық бaйлaныстapды жүзeгeaсыpу. 

Пәндepдiң мaзмұнындaғы peгионaлдық компонeнттi сипaттaйтын epeкшeлiктepмeн 

қaтap, осы мaзмұнды құpылымдaудың дaepeкшeлiктepi бap[5].  

Peгионaлдық компонeнт мaзмұнын құpылымдaудың кeлeсiпpинциптepiн бөлiп 

көpсeтугe болaды: – бaзaлық оқу ұғымдapының мaңaйындa жepгiлiктi мaтepиaлдың 

мaзмұнын жинaқтaу пpинципi; – бaяндaудың жүйeлiлiк жәнe бipiздiлiк пpинципi; – 

мaзмұнның тұтaстық жәнe тәжipибeлiк мaңызы пpинципi; – оқу мaтepиaлының 

көpнeкiлiгi пpинципi.  
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Бұл ғылыми дүниeтaнымдық көзқapaсты, өмip сүpу оpтaсының бipтұтaс бeйнeсiн, 

ғылыми нeгiздeлгeн экологиялық жәнe әлeумeттiк-мәдeни көзқapaс жүйeсiн, 

оқушылapдың туғaн өлкeгe тeк қaнa эмоциялық тұpғыдaн eмeс, тиiмдi пaйдaлaну 

тұpғысынaн дa қapaу сияқты құндылықтapды қaлыптaстыpудың нeғұpлым тиiмдi жолы 

болып тaбылaды. Көpсeтiлгeн көзқapaстapды жүзeгeaсыpу жaлпы әдiстepгe сүйeнудi 

қapaстыpaды: Жaлпы бaғыттылықтa: – өлкeтaнудың тәpбиeлiк мiндeттepiнiң eлдiң, 

өлкeнiң (aймaқтың), aуылдың пaтpиотын қaлыптaстыpуғa бaғыттaлуының 

бaсымдылығын мойындaу; – өлкeтaнуды оқу бapысындa мaқсaттap мeн пpинциптepдiң 

тұтaстығын, оқушылapды дaйындaудың сaтылapындa сaбaқтaстықты сaқтaй отыpып, 

бұл сaтылapдa оқушылapдың жaс epeкшeлiктepiнe сәйкeс бiлiм бepу жәнe тәpбиeлeудiң 

нaқты мiндeттepiн aнықтaу apқылы өлкeтaну дaйындығының кeзeңдepiн aтaп көpсeту. 

Қaзaқстaнның облыстapы мeн aудaндapындa тapихи-өлкeтaну мұpaжaйлapындa 

Қaзaқстaн Peспубликaсы Пpeзидeнтi Н.Нaзapбaeвтың  «Болaшaққa бaғдap: pухaни 

жaңғыpу» бaғдapлaмaлық мaқaлaсы жәнe «Туғaн жep» apнaйы жобaсы aясындa «Туғaн 

өлкe тapихы», «Көнeнiң көзi болғaн eскi зaттap көpмeсi», «Бapлық әлeм - мұpaжaй» 

aтты өлкeнiң pухaни, мәдeни мұpaсын сaқтaуғa бaғыттaлғaн тaқыpыптық шapaлap 

өткiзiлудe.   

Қоpытындылай келе, туғaн өлкeнiң, жepгiлiктi жepдiң тiптi, aймaқтың өз 

epeкшeлiктepiн, тaбиғaтын, тapихын, хaлқы мeн тұpмысын сипaттaйтын фaктоpлapды 

зepттeп, оны жaс ұpпaқ тәpбиeсiндe пaйдaлaну өзiнiң мaңыздылығын eшқaшaн жоймaқ 

eмeс. Өлкeтaну жұмыстapы жeкeтұлғaның қaлыптaсуындaғы дүниeгe жәнe Отaнғa 

дeгeн дұpыс көзқapaсын қaлыптастыpу мeн сeнiмiн нығaйтуғa нeгiз болaды. 
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На сегодняшний день проблема развития и исследования одаренности у детей и 

молодежи становится все более насущной. В казахстанском обществе развитие 

одаренности у обучающихся – это закономерный отклик на социальный заказ. 

Талантливая и одаренная молодёжь – это интеллектуальный потенциал нашей страны, 

который позволяет ей быть конкурентоспособной, развиваться в полной мере и решать 

существующие экономические и социальные задачи. 
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Психолого-педагогический мир до сих пор не имеет однозначного толкования и 

теоретического обоснования явлению «одаренность», есть целые школы и плеяды 

ученых, исследующих вопросы одаренности, например, американская школа, её 

представители: Ф. Рамос-Форд, Г. Гарднер, Р.Дж. Стернберг, Дж. Рензулли, А. Дж. 

Танненбаум Дж. Дж .Галлахер; европейская школа, наиболее известными учеными 

этой школы являются - Дж. Фримен; К. Клюге, Т. Мейснер, Т. Трост и Э. Д. Боно, 

представители российской школы Юркевич В.С., Матюшкин А.М., Шумакова Н.Б. и 

другие. Общим можно выделить у всех ученых рассмотрение одаренности как 

динамичного явления. Первоначальные истоки явлению «одаренность» мы можем 

встретить в трудах античных ученых (Сенака, Демокрит, Платон, Плотин). Эпоха 

Возрождения подарила миру много талантливых личностей, именно в то время 

появился термин «гениальность», которую связывали с «божественным» 

происхождением (Я. А. Коменский).  

В Казахстане одаренность изучалась такими учеными и общественными 

деятелями как Ч. Валиханов, А.У. Кунанбаев, Ж. Жумабаев, М. Дулатов, Ж. Аймаутов 

и другими. Нам более близко определение одаренности данное Слуцким В. М. в 

педагогической энциклопедии: «Одаренность – комплексное, совершенствующееся в 

течение жизни качество сознания, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми» [1].  

В последнее время, вопросы выявления одаренности у детей волнуют всех 

участников учебно-воспитательного процесса. Это связано с инновационным 

развитием образования, которое является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в Республике Казахстан. Реализуемый проект модернизации 

образования в нашей стране принимает все более системный и масштабный характер. 

Ему свойственна унификация и профильность обучения, с ужесточением требований 

молодежного рынка, отсутствием механизма социальной поддержки для одаренных 

детей. Реализация перехода на 12-летнее обучение и одновременное повышение 

качества образовательного процесса вызывает потребность в психологическом 

обеспечении, организации деятельности по выявлению и педагогическому 

сопровождению одаренных детей. Известные исследователи детской одаренности 

(А.И.Савенков, Н.С. Лейтес, Д.Б.Богоявленская и др.) в своих работах подчеркивают  

необходимость создания таких психолого-педагогических условий, при которых 

возможно развитие у талантливых школьников мотивационных, интеллектуальных и 

творческих возможностей для их самоактуализации и самореализации в 

профессиональной деятельности. А.Н.Матюшкин, Л.И.Ларионова, Е.Г.Чирковская и др. 

акцентируют внимание на организации психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в качестве необходимого условия развития их потенциальных 

способностей. В работах современных ученых (В. С. Юркевич, А.В.Леонтович, 

Е.И.Щелбанова, и др.) в полной мере отражены теоретические и практические аспекты 

психологического сопровождения одаренных детей. Пристальное внимание 

исследователи обращают на условия, виды, механизмы и способы данного 

сопровождения [2]. Проанализировав работы вышеперечисленных исследователей, 

можно с уверенностью говорить о том, что осмысление роли психологической работы 

как фактора, обеспечивающего единый подход к многогранному и непростому 

феномену детской одаренности, в процессе улучшения образования одаренных 

учащихся произошло не спонтанно, а закономерно. 

В процессе теоретического анализа отечественной и зарубежной публицистики 

нами была определена актуальность рассмотрения психолого-педагогической 

проблемы развития одаренности подрастающего поколения. Она состоит в том, чтобы 
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больше внимания уделять раннему выявлению одаренного ребенка, основываясь на 

наблюдениях педагога, используя достоверный педагогический и психологический 

инструментарий. Также необходимо своевременно диагностировать проблемы, с 

которыми может столкнуться такой ребенок, и оказывать посильную помощь в их 

устранении. 

Изучая психолого-педагогическую и методическую литературу можно выделить 

огромный пласт методик работы с одаренными детьми. Это и «проблемное обучение» 

Матюшкина А.М., работа через «развитие творческой деятельности» Талызина Н.Р., 

«поэтапное умственное развитие» Гальперина П.Я., обучение через «заинтересовавший 

вид деятельности» Лернера И.Я. Стоит ли говорить о том, что талант не может 

существовать сам по себе, не затрагивая определенную деятельность человека, 

формирование и развитие одаренности происходит в процессе воспитания и обучения. 

Не надо искать готовые таланты, а надо развивать, природные задатки – это огромный 

труд, который возложен не только на школу, но и на ребенка и семью [3]. 

Для наиболее продуктивного взаимодействия с одарёнными учениками 

необходимо придерживаться ряда рекомендаций: 

- В первую очередь, нужно обратить внимание на достижения одарённых детей, 

ведь оценивание для них – одновременно и награда, и мерило их самооценки. 

- Уважение индивидуальности и неповторимости талантливых учащихся является 

неотъемлемой частью эффективного взаимодействия между учителем и одаренным 

ребенком. 

- Создавать и поддерживать мотивацию к новым достижениям, другими словами 

вдохновлять учащихся. Ведь вдохновение – это движущая сила, которая может 

подвигнуть на риски, но привести к великому результату. 

- Систематически поощрять критическое мышление, несмотря на то, что 

выражение идей учащихся и получение конструктивной обратной связи занимает 

достаточно большое количество времени. 

- Способствовать умственному росту одарённых детей, включая их в 

разнообразные виды деятельности и в то же время не перегружая; 

- Уважать любопытство одаренных детей и стараться отвечать на все их вопросы; 

- Не забывать о повышенной чувствительности одарённых детей. 

Джозеф Рензулли и его сотрудники описывают одаренность как «взаимодействие 

трех групп человеческих качеств: интеллектуальные способности, превышающие 

средний уровень, высокая увлеченность выполняемой задачей и высокий уровень 

креативности. Одаренные и талантливые дети - это дети, которые обладают данными 

характеристиками или способны развить и реализовать их в любой полезной 

деятельности» (Renzulli et al., 1981, p.27). Выстраивая работу с одаренными учащимися, 

мы придерживаемся теории трех колец Дж. Рензулли (рисунок 1). Это одна из наиболее 

известных концепций одаренности в американской и мировой психологии.  

Несмотря на то, что «Трехкольцевая модель одаренности» вызвала немало 

дискуссий и противоречивых отзывов (Borland, 1989; Renzulli & Owen, 1983), в целом 

она характеризуется как шаг в правильном направлении, поскольку она предлагает 

осязаемое, потенциально практичное, многомерное определение, которое может 

служить отправной точкой в определении академического превосходства [4]. 

Работа с одаренными и талантливыми детьми – это философия «взращивания» в 

каждой отдельной взятой жизни, частички нашего общего будущего, будущего 

конкурентоспособного государства, конкурентоспособной нации. Работа с одаренными 

и талантливыми учащимися интересна и трудна одновременно, она требует от учителя 

не только более тщательной подготовки, постоянного самообучения и саморазвития, но 

и в силах учителя создание благоприятной, дружелюбной, коллаборативной среды, где 
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бы каждый ребенок чувствовал себя защищено, испытывал подъём творческого 

потенциала и работоспособности. По нашему мнению, на уроках учитель должен 

стараться создавать теплую, благоприятную и эмоционально здоровую атмосферу. 

Создать такую атмосферу можно, только если по-настоящему любишь свое дело, свою 

школу, свой предмет и обязательно детей, таких, какие они есть, непосредственных, 

открытых, увлеченных. 

 
Рисунок 1 – Трёхкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли 
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Исходя из понимания человека как творящейся, формирующейся реальности, а 

музыки – как фиксируемого в специфическом материале процесса его становления, 

следует признать, что целью музыкального обучения и воспитания должно стать 

вхождение индивида  в человеческий мир, «обживание» его, создание новых 

«территорий» человеческого бытия – пространства общественных связей, реальных 

отношений человека к миру и людям, составляющих стержень его существования. 

Останется ли он на нижних этажах человеческого мира, взойдет ли к его духовным 

вершинам, осуществит ли прорыв к новым, неизведанным уровням человеческого 
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бытия – вопросы первостепенной важности при осмыслении и организации 

музыкально-педагогического процесса.  

Необходимо отдавать себе отчет в том, что ввести учащихся в мир музыкального 

искусства и ввести их в мир человека, смыслов его существования, представленный 

музыкальными звуками – это две совершенно различные задачи, и лишь во втором 

случае задача формулируется адекватным человеческой сущности образом.  

Лишь во втором случае эстетическое воспитание станет осуществлением роста 

внутренней Вселенной вступающего в жизнь индивида, обретением им позиции 

глубинной, сущностной укорененности в мире. Освоение человеческого мира в 

процессе музыкальной деятельности предполагает, что богатство, глубина, тонкость и 

дифференцированность чувств, доступных человечеству в целом, должны стать 

богатством чувств по отношению к себе, людям, миру становящегося человека, 

составить реальное содержание его собственной жизни. Освоение означает также, что 

музыкальная деятельность в первую очередь должна стать контекстом постановки и 

решения жизненно важных для индивида проблем, круг которых, вслед за Л.П.Буевой, 

можно обозначить следующим образом: «Кто я, зачем я пришел в этот мир, каково мое 

место в нем, каков смысл моей жизни, на основании каких ценностей я должен сделать 

выбор своего жизненного пути, определить цели и смысл своей деятельности, выбрать 

средства их достижения и оценить ее результаты, на что я могу опереться в оценке этих 

результатов, по каким критериям и как возможно усовершенствование моей личности, 

обретение духовной культуры?» [1, с.4].  Как пишет Л.П.Буева, сложность решения 

этих проблем  в том, «что хотя они имеют «общечеловеческую» основу, каждый раз в 

историческом времени и пространстве каждый человек открывает и решает их заново 

для себя и при этом по-своему. На пути их решения осуществляется духовное 

восхождение личности, обретение духовной культуры» [1, с.4]. 

Поскольку духовно-содержательные аспекты музыки,  способы организации 

музыкального материала и музыкальной деятельности  есть отражение различных 

способов существования человеческой реальности, то необходимо в процессе обучения 

не просто фиксировать налично, эмпирически данное – определять характер 

произведения, вычленять различные элементы музыкальной ткани, различные способы 

их связи между собой, группировать музыкальные явления по внешним, формальным 

признакам, - а обнаруживать их корни, их всеобщую порождающую основу, каковой 

является процесс общественной жизнедеятельности человека. То есть коренная 

проблема процесса обучения – формирование способности обучающегося в 

конкретном, особенном явлении видеть всеобщее содержание.  Таким образом, 

обращение к имеющимся в наличии результатам музыкальной деятельности должно 

стать распредмечиванием содержаний человеческий жизни, оживлением и 

воссозданием тех общественных контекстов, которые породили тот или иной способ 

звукового воплощения.  

Тогда музыка станет для человека зеркалом самого себя, своей истории и своего 

настоящего. Свой собственный образ будет вырисовываться тем полней и ярче, чем в 

более целостном и конкретном виде будет представлена картина выражающей себя в 

музыкальных звуках человеческой действительности. 

 Нельзя не согласиться с В.Медушевским, утверждающим: «Совершенный 

музыкант – это человек, который свободно читает историю человеческого духа по 

книге интонаций, воспринимает каждый стиль, жанр, каждое произведение, каждую 

клеточку произведения в контексте всей культуры, постигая одновременно и 

неповторимое своеобразие данного явления и его место в истории» [2, с.55].  

Смысложизненный стержень должен пронизывать и все изучаемые музыкантами 

предметы и темы, даже, казалось бы связанные с сугубо технологическими вопросами 
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строения музыкальной ткани. По поводу обращения, например к теме «Фактура» 

В.Медушевский пишет: «Студент вправе рассчитывать на то, что после 

добросовестного изучения этой темы ему станет более внятен язык фактурно-

интонационных конфликтов и согласий, что откроется ему полифоничность души 

человека, сплетение противоречивых чувств и борение желаний с волей и что в 

результате его собственная игра или композиторская манера станут выразительнее, 

ярче, образнее» [2, с.56]. 

Подобным образом осуществляемая музыкальная деятельность станет подлинно 

творческим процессом формирования человека, его духовного мира. Понимание же 

музыкально-образовательной деятельности как процесса формирования сугубо 

специальных, не связанных с личностными смыслами учащихся способностей, лежит в 

основе утраты интереса к высочайшим проявлениям человеческого духа и становится 

препятствием на пути освоения мира, воплощенного в музыкальных звуках.  

Как справедливо замечают Перепелица А.Д. и Цепколенко К.С., музыкальная 

педагогика пришла к узкому гипертрофированному развитию специальных 

способностей в ущерб личностному развитию и потерпела фиаско [3, с.298]. «Дело не в 

том, - пишут они,  - чтобы научить ребенка повторять ту или иную мелодию, а в том, 

чтобы музыка стала языком его воображения. Музыка это не составляющая из 

музыкальных представлений, звуковысотности, тембра и ритма, а целый мир видимый, 

слышимый, ощущаемый – преобразованный в звуки… Ни одна способность не 

развивается вне деятельности, но занятия какой-либо деятельностью невозможны вне 

личностного смысла. И ребенок скорее всего не может повторить какой-либо мотив не 

потому, что у него не развита та или иная специальная музыкальная способность, а 

просто потому, что он в этом не видит смысла для себя. Как только те или иные звуки 

станут для него значимыми, то есть окажутся связанными с миром его воображения, он 

будет стремиться к их воспроизведению» [3, с.229]. 

Лишь в музыкальной деятельности, наполненной личностными смыслами, 

возможно формирование подлинно человеческого музыкального слуха, умение  

распознавать не только высоту и порядок музыкальных тонов, но и воспринимать 

музыку «глазами души (Б. Пастернак), чутко отзываться на подлинно человеческие 

культурные достижения в разноречивом и пестром музыкальном потоке.  

В случае, если речь идет о массовом музыкальном обучении и воспитании, 

наиболее перспективным путем развития музыкальных способностей следует признать 

воссоздание хотя бы на модельном уровне жизненных контекстов, породивших то или 

иное музыкальное явление, в собственной деятельности учащихся. Музыкальное 

произведение необходимо представить не просто как эстетический феномен, 

подлежащий изучению, но как  звуковой документ человеческого бытия, наполненный 

личностными и общественными смыслами.  

Такое моделирование дает возможность пройти, повторить путь музыкального 

становления человечества в максимально возможной его конкретности и 

содержательности и пережить, прочувствовать мир таким образом, каким его 

переживали и чувствовали творцы исторического процесса. Ведь собственное 

непосредственное переживание музыки не может быть заменено рассказом о ее 

содержании, даже самым ярким и увлекательным. Как писал В.Г.Вакенродер: 

«Стремящийся при помощи волшебной палочки рассудка проникнуть в то, что можно 

почувствовать только душой, проникнет лишь в мысли о чувстве, но не в само чувство. 

Между чувствующим сердцем и исследующим разумом лежит пропасть; чувство есть 

самостоятельная, замкнутая в себе божественная сущность, ее же не отомкнуть ключом 

рассудка. Как всякое отдельное произведение искусства может быть постигнуто и 
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воспринято только тем же чувством, каким оно вызвано к жизни, так и чувство вообще 

может быть постигнуто и воспринято чувством же» [4, с.173 – 174]. 

Моделирование общественной ситуации, музыкальным выражением которой 

стало конкретное произведение, позволит избежать произвола в его трактовке. 

Воссоздание контекста целого, конкретных моментов его существования, 

запечатленных в музыкальных звуках, дает возможность индивиду формировать 

подлинно универсальную чувственность, выражать в своем переживании всеобщие 

закономерности становления человека. 

Кроме того, в процессе осуществления собственной деятельности, имеющей то же 

содержание, что лежит и в основе классических произведений, учащиеся должны будут 

ставить перед собой задачи большой общественной важности – крупных социальных 

преобразований, разрешения серьезных нравственных коллизий и т.д. То есть им самим 

придется разрешать проблемы, которые на разных этапах развития стояли перед 

человечеством. Тогда их эстетическая сфера будет формироваться как форма 

собственного переживания, отражения мира, причем в тех вариантах, которые 

соответствуют способам отражения, присущим подлинным субъектам, творцам, 

обладающим глубоким и масштабным личностным пространством, каковым являются 

создатели музыкальной классики. 

Если же задачи формирования музыкального отражения, соответствующего 

субъектному уровню существования человека,  перед учащимися не будут специально 

ставиться, то, скорее всего, глубины классической музыки останутся им чуждыми. 

Чуждыми не в силу того, что они не получили сведений об интонационном развитии, 

музыкальной драматургии, жанрах классической музыки, а в силу того, что ее 

содержание не стало содержанием их собственной жизнедеятельности, а ее смыслы 

закрытыми для них. Более притягательным для них станет мир мелких чувств и мелких 

проблем, представленный легкой, развлекательной музыкой, являющейся адекватным 

отражением мира духовно бедным и неразвитым индивидом. Ведь легкая музыка - это 

не просто область действия определенных жанров, форм, способов аранжировки, 

исполнительских манер и т.д., это выражение способа мироотношения человека, 

пребывающего на нижних этажах человеческой культуры.  

Весьма удачной в плане учета в процессе музыкально-эстетического воспитания 

закономерностей формирования эстетического отражения  мира человеком 

представляется программа «Елим-ай». Генеральной целью ее является становление 

личности, нахождение и определение  ею своего места в мире, утверждение ею своей 

самобытности и уникальности. Эта самобытность становится возможной через 

сопричастность своему народу, осознание и ощущение себя его частью. Собственная 

неповторимость и уникальность дают возможность вести полноценный диалог культур, 

диалог сознаний. В задачи программы входит не просто научить детей разбираться и 

ориентироваться в специфическом мире музыки, речь здесь идет о необходимости 

научить их ориентироваться прежде всего в социальном пространстве, включаться в 

него, творить его, решать проблемы, в нем возникающие, реагировать на 

нестандартные ситуации и моделировать их. Собственно пафос программы направлен 

протестом против унификации духовного пространства и стремлением строить его как 

единство во всем многообразии своих проявлений. 

Исходными задачами обусловлено вовлечение учащихся «в процесс 

художественного творчества, социально-значимого по своей сущности и 

направленного на познание и освоение окружающего мира» [5, с.6], ориентация на 

социально-нравственные аспекты эстетической деятельности. 

В основе программы лежит обращение к национальной культуре,в которой 

реализован творческий потенциал и выражено своеобразие казахского народа. Как 
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пишет М.Балтабаев: «Все проявления художественного сознания казахов, в том числе и 

в музыке, сводятся к моделированию всего космоса мироздания и к определению места 

человека в нем»[5, 17-18].  То есть музыка мыслится образом мира как целого, 

неотъемлемым моментом которого является человек, запечатлением и воссозданием 

пространственно-временных характеристик бытия. Поэтому М.Балтабаев пишет о 

необходимости для учителя музыки овладение пространственно-временными 

категориями, характерными для кочевых народов, что способствует «более глубокому 

проникновению в образно-эмоциональный мир музыки, осознанию ее структурно-

логических компонентов и исторического процесса ее развития» [5, с.3]. 

Музыкальная деятельность учащихся здесь становится тем контекстом, тем 

полем, в котором происходит их самоопределение и формирование путем погружения в 

жизненные реалии, запечатленные в музыке, переживания и осмысления ими этих 

реалий. 

Выбор тем программы обусловлен не стремлением ознакомить учащихся с 

различными сторонами и аспектами музыки как вида искусства, а необходимостью 

воссоздания обстоятельств жизни и атрибутов действительности казахского народа. 

«Тема первой четверти «Сары-Арка» - образ степи, вызывающей производственные 

ассоциации у казахов (природа, человек, жизнь). «Тулпар» (II четверть) – образ коня, 

друга и соратника казаха (тема борьбы добра и зла, света и тьмы, героизма, доблести, 

мира), «Ак-ку» (III четверть) – образ лебедя как вечный символ великого начала 

красоты жизни, «Елим-ай»  -образ Родины (IV четверть)» [5, с.11]. 

В программе особо подчеркивается, что с художественным опытом народа 

учащиеся должны не просто ознакомиться, а пережить его. Без эмоционального, 

личностного переживания художественных явлений невозможно их истинное, 

полноценное освоение. Поэтому основное внимание учителя музыки должно быть 

уделено процессу становления  внутреннего мира учащихся – изменению их 

настроений, формированию нравственных убеждений, появлению новых личностных 

качеств. 

В движение внутренней мир приводится только в процессе собственной 

деятельности детей, в процессе собственного решения ими жизненных проблем, 

запечатленных в музыке. И поэтому на уроке большое внимание уделяется созданию 

«нравственно-эстетической ситуации, являющейся важнейшим условием для 

эмоционально-творческого познания какого-либо жизненного явления в его 

диалектической целостности как единства в многообразии» [5, с.7]. Особое значение в 

программе придается игровой деятельности детей, в которой воспроизводятся 

ситуации, запечатленные в художественных явлениях, и в которых им представляется 

возможность действовать самим, изнутри переживая и осмысливая их. «Следует 

учитывать, - пишет Балтабаев, - что дети относятся  к произведению народного 

искусства, как к сценарию игры, в которой они сами принимают участие в роли 

полюбившегося героя и в воображении действуют вместе с ним» [5, с.8]. Тем самым 

учащийся выступает на уроке музыки подлинным субъектом собственной 

деятельности, формирующим свой духовный мир. 

Результатом таким образом осуществляемого эстетического воспитания является 

то, что опыт, накопленный предшествующими поколениями, становится опытом 

самого ребенка. В эстетической деятельности он созидает и открывает собственные 

возможности и прежде всего способности художественного видения и переживания 

мира, в котором он живет. Тем самым музыкальные звуки становятся одновременно и 

способом выражения собственных смыслов и состояний и тем магическим кристаллом, 

через который виден целый мир. 
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Таким образом,  мы видим, что то или иное понимание сущности музыки – как 

особого, специфического мира, существующего наряду с другими, обладающего 

своими собственными законами, и как особого, уникального преломления жизни 

целого, как особой его проекции - задает разные способы организации процесса 

музыкально-эстетического воспитания. И лишь в последнем случае музыка выступает в 

своей подлинной сущности - не набором звуков, сколь угодно хорошо и ладно 

пригнанных друг к другу, а образом человеческого бытия, и сама музыкальная 

деятельность становится контекстом, в котором оно оживает и продолжается. 
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В последние два десятилетия весьма активно развивается сфера общественной 

жизни, связанная с правовыми отношениями, возникающими в процессе 

образовательной деятельности. Появляется множество документов, регулирующих 

отношения между субъектами образовательной деятельности разных государств, 

органами государственной власти и субъектами образовательной деятельности, 

образовательными учреждениями и потребителями образовательных услуг. Как пишет 

А.Н.Козырин, нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере 

образования,  насчитывает сегодня уже тысячи актов [1].   

Во многом это связано с трансформацией социальной реальности, в которой 

осуществляет свою жизнедеятельность современный человек.  Переход постсоветских 

стран на иные модели общественного развития, глобализация, формирование единого 

европейского образовательного пространства, стремительное развитие 

информационно-коммуникационных технологий стали основой впечатляющих 

изменений - появления множества новых образовательных учреждений, развития 

негосударственного сектора, утверждения  автономии высших учебных заведений, 

формирования государственно-общественных форм управления, возникновения новых 

форм обучения, нуждающихся в нормативно-правовом обеспечении. 

Формирование новой образовательной реальности вызывает к жизни и 

становление новой научной сферы – образовательного права, задачей которого 

является  рефлексия над  закономерностями развития общественных отношений в 
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сфере образования, комментарии к образовательному законодательству,  выявление его 

проблемных зон, его совершенствование и определение путей дальнейшего развития. 

Весьма интенсивно образовательное право развивается в западных странах. 

Большой вклад в его становление внести ученые К. Дюран-Прэнборнь,  А.А. Имокьюд, 

Д.Ф. Бачтер и др. 

Активно изучаются различные аспекты образовательного права и в России. 

Становление образовательного права здесь  связано с именами  В.М. Сырых, В.И. 

Шкатуллы,  Д.А. Ягофарова,  С.В. Барабановой,  В.В. Спасской и др. 

В  Республике Казахстан осмысление проблем образовательного права также с 

неизбежностью становится чрезвычайно актуальным. За последние годы в 

юридической науке Казахстана в сфере правового регулирования образовательной 

деятельности были написаны следующие диссертационные исследования: Бейбитов 

М.С. «Самоуправление в высших учебных заведениях РК (организационно-правовые 

проблемы)» (1996 г.) [2],  Султанов Р.Р. «Организационно-правовые вопросы и 

реализация конституционного права на образование в РК» (2006 г.) [3],  Алтынбасов  

Б.О. «Конституционно-правовые основы образовательного процесса в Республике 

Казахстан (вопросы теории и практики)» (2008 г.) [4].   

Развитие науки  на повестку дня ставит вопрос о передаче накопленного знания 

входящим в жизнь поколениям, о методолого-методических основах изучения 

образовательного права в учебных заведениях. 

На Западе образовательному праву уделяется самое пристальное внимание. Здесь 

предусмотрено изучение  студентами школьного и университетского права.  Огромное 

внимание здесь уделяется вопросам прав ребенка,  прав на образование лиц с 

ограниченными возможностями, роли университетов в социально-политической и 

экономической жизни общества, конституционных основ  их деятельности, принципу 

университетской автономии, дистанционному образованию, правовому регулированию 

деятельности университетов в области научных исследований, внешнему  и 

внутреннему управлению  университетами, хозяйственно-экономической деятельности,  

вопросам юридической ответственности участников образовательных правоотношений  

и т.д. [1]. 

В России изучение  учебной  дисциплины  «Образовательное право» будущими 

учителями  правовых дисциплин предусмотрено государственным образовательным  

стандартом высшего профессионального образования. Дисциплина «Образовательное 

право» вводится и  в учебные планы подготовки юристов. 

 В Казахстане, к сожалению, в типовые учебные планы ни высшего, ни 

послевузовского образования дисциплина «Образовательное право» не входит. Это 

касается как подготовки  педагогических кадров – специалистов в области «Основ 

права», так и юристов.  Однако, как известно, сейчас вузам предоставлена большая 

свобода в формировании образовательных траекторий своих выпускников. Дисциплина 

«Образовательное право»  может быть введена в учебный процесс как бакалаврита, так 

и магистратуры в качестве элективной дисциплины.  

Причем это касается не только подготовки будущих юристов и преподавателей в 

области права. Мы убеждены, что данный курс должен стать обязательным для  всех, 

кто готовится к педагогической деятельности по любой специальности и на любом 

уровне образования – к работе ли в школе, средних специальных или высших учебных 

заведениях. Ведь  современный педагог не может обойтись без знания нормативно-

правовой базы, с помощью которой регулируются различные - административные, 

гражданские, трудовые, финансовые и т.д. -  отношения в области образования. 

Мы согласны с Козыриным А.Н., который идет гораздо дальше и предлагает  не 

просто введение в учебные планы дисциплины «Образовательное право», а открытие 
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одноименной магистерской программы для подготовки управленцев и юристов для 

работы в сфере образования. «В такой магистратуре могли бы учиться не только 

бакалавры-юристы, но и, например, выпускники педагогических вузов, которые 

получили бы в магистратуре второе юридическое образование, полностью 

ориентированное на последующую работу в сфере образования» [1]. 

Целью дисциплины «Образовательное право» должно стать формирование у 

студентов научных представлений о правовом регулировании образовательных 

отношений. В ходе изучения курса они должны быть ознакомлены с основными  

понятиями  и категориями образовательного права,  вопросами практической 

реализации конституционного права на образование, правовым статусом участников 

образовательных правоотношений, основами нормативно-правового регулирования 

финансово-экономических, административно-управленческих аспектов 

образовательной деятельности, международно-правовыми стандартами в сфере 

образования, с основными положениями образовательного законодательства 

Республики Казахстан,  основными характеристиками Болонского процесса и 

особенностями участия Казахстана в формировании единого европейского 

образовательного пространства; приобрести навыки работы с источниками 

образовательного права – международными, государственными, региональными, 

позволяющими  профессионально решать практические задачи в сфере образования, 

оказывать консультационные услуги и т.д. 

Не менее важным нам представляется изучение философско-методологических 

основ развития образовательного права: рассмотрение права на образование как права 

на реализацию человеческой сущности; всеобщих оснований формирования 

образовательно-правовой сферы; всеобщих тенденций развития права на образование – 

таких, как гуманизация,  демократизация, инновационность. В этом плане мы считаем 

весьма важным обращение в курсе «Образовательное право»  к проблеме реализации 

права на образование  различных групп  населения, таких как люди, живущие с ВИЧ; 

заключенные, лица с ограниченными возможностями, военнослужащие; нормативно-

правовых основ дистанционного образования и т.д. 

Сегодняшний  Казахстан становится частью мирового образовательного 

пространства. Образовательное право как область научных исследований и как учебная 

дисциплина – важный и неотъемлемый момент современной науки и образования.  

Дисциплина «Образовательное право», основанная на новейших достижениях науки,  

крайне необходима не только будущим юристам, но и всем специалистам, 

планирующим работу в сфере образования.  Введение ее в учебный процесс – одно из 

важнейших проявлений инновационности современного образования, обусловленной 

инновационными процессами в общественной жизнедеятельности человека. 
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ӘОЖ 376.2(574) 

МУРАТОВА А.А., ДЮСЕНБАЕВА А.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

МҮМКІНДІКТЕРІ  ШЕКТЕУЛІ  БАЛАЛАРҒА  ИНКЛЮЗИВТІ  БІЛІМ  БЕРУДЕ 

НЕГІЗГЕ  АЛЫНАТЫН  ҚАҒИДАЛАР  МЕН  ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
 

Негізге алынатын қағидалар жүйесі, яғни мүмкіндіктері шектеулі балаларды 

оқыту мен тәрбиелеу үдерісіне қойылатын, орындалуы қажетті тиімділікпен 

қамтамасыз ететін негізгі, бастапқы талаптар инклюзивті педагогиканың теориялық 

негізін құрайды. Міндеттер оқытудың мазмұнын, ал әдістер оқытуды ұйымдастырудың 

түрін таңдайтыны сияқты, оқыту мен тәрбиелеудің кез-келген алдыңғы қағидасы 

кейінгі барлық компоненттерге қатысты болатынын есте сақтау маңызды болады. 

Қазақстан Республикасында инклюзивтік білім беруді дамыту үшін негізге алынатын 

осындай маңызды өткен қағидаларға ең алдымен 1959 жылы 20 қараша күні БҰҰ 

Ассамблеясы қабылдаған Балалар құқығы декларациясында жарияланған он қағиданы 

жатқызуға болады [1]:  

1) Бала осы Құқық декларациясында көрсетілгендердің бәріне құқылы болуға 

міндетті. Әрбір баланың, оның ата-анасының қандай да бір кемсітушіліксіз, нәсіліне, 

түр-түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе өзге де сенім-нанымдарына, ұлттық, 

этникалық немесе әлеуметтік шығу тегіне, мүліктік жағдайына, баланың 

денсаулығының және туылуының жай-күйіне немесе өзге де жағдайларына қарай 

ажыратпай және кемсітпей, барлық құқықтарын құрметтейді және қамтамасыз етеді.  

2) Баланы заңмен және басқа да жолдармен арнайы қорғаумен, дене бiтiмi, 

зерделік, рухани және имандылық тұрғысынан дамуына, сондай-ақ баланың жеке 

адами тұлғасының әлеуметтік тұрғыда салауаттылыққа қол жеткiзуiне қажетті 

мүмкіндiктермен және жағымды жағдайлармен қамтамасыз ету. Осы мақсатта 

қабылданған заңдардың бәрінде де ең бірінші кезекте баланың мүдделерін барынша 

толық қамтамасыз етуге көңіл бөлінеді.  

3) Бала туылған сәттен бастап оның есімі қойылып, азаматтық алуға құқығы бар. 

4) Бала әлеуметтік қамсыздандырудың игіліктерімен пайдалануға міндетті. Оған 

салауатты өсуге және дамуға құқығы бар, осы мақсатта ол және онымен бірге анасы да 

бала туылғанға дейінгі және туылғаннан кейінгі күтімді қосқанда, арнайы күтіммен 

және қорғаумен қамтамасыз етілуге тиісті. Баланың дұрыс тамақтануға, тұрғын үйге, 

көңіл көтеруге және медициналық қызметке деген құқығы бар. 

5) Дене бітімінде, психикалық немесе әлеуметтік тұрғыда толық дамымаған бала 

оның ерекше жағдайына сәйкес қажетті арнайы түзіммен, арнайы оқыту мен 

қамқорлықпен қамтамасыз етілуге міндетті. 

6) Бала жан-жақты және үйлесімді дамуы үшін сүйіспеншілікпен түсінуді қажет 

етеді. Ол мүмкіндігінше өзінің ата-анасының жауапкершілігі мен қамқорлығында, 

қандай жағдайда болса да сүйіспеншілік пен адамгершілік және материалдық тұрғыда 

қамтамасыз етілген жағдайда өсуге міндетті; жасы кіші бала ерекше жағдайдан басқа 

жағдайларда анасынан ажырамауға тиісті. 

7) Бала ақысыз және міндетті білімді, ең кем дегенде бастапқы кезеңде алуға 

құқылы. Оған оның жалпы мәдениетінің дамуына және соның арқасында өзінің 

мүмкіндіктерінің негізінде қабілетін және жеке пайымдауын дамытуға, сондай-ақ 

рухани және әлеуметтік жауапкершілікті түсінуге және қоғамның пайдалы мүшесі 

болуға көмектесетін білім берілуге міндетті. 

8) Бала қандай жағдайда болмасын қорғау мен көмекті бірінші алатындардың 

қатарында болуға міндетті. 
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9) Бала зорлық-зомбылықтың, қорлау немесе немқұрайлы қараудан, дөрекі 

қараудан қорғалуға міндетті. Ол қандай да болмасын түрде сатылу нысаны болмауға 

тиісті. Бала тиісті жастық минимумға жеткенше жұмысқа қабылданбауға міндетті, 

оның денсаулығына қауіп төндіретін немесе білім алуына кедергі келтіретін,  зерделік 

немесе рухани дамуына  нұқсан келтіретін кез келген жұмыстардан қорғалуға құқығы 

бар. 

10) Бала нәсіліне, дініне немесе өзге де сенім-нанымдарына қатысты 

кемсітушіліктен қорғалуға міндетті. Ол өзара түсінушілік, шыдамдылық, халықтар 

арасындағы достастық, бейбітшілік пен жалпы бауырластық жағдайында, сондай-ақ 

оның қуаты мен қабілеті басқа адамдардың игілігіне арналады деген сана сезімде 

тәрбиеленуге міндетті. 

«Нормализация» қағидалары бүгінде бірқатар халықаралық құқықтық актілермен: 

Бала құқығы декларациясы, Зерде дамуында ауытқушылықтары бар тұлғалардың 

құқықтары туралы декларация, Мүгедектердің құқықтары туралы декларация және т.б. 

бекітілген. Берілген құжаттардың негізге алынатын ережелерін төмендегі қағидалар 

түрінде жинақтап қорытуға болады:  

 Әрқайсысының қабілеті негізінде барлық адамдарға арналған білім берудегі 

қолжетімділік қағидасы (Адам құқығы туралы жалпыға бірдей декларация, 1948; 

Баршаға бірдей білім туралы Дүниежүзілік декларация – негізгі білім алу 

қажеттіліктерін қанағаттандыру және т.б.).  

  Білім берудің адамдық тұлғаның толық дамуына бағытталу қағидасы (Адам 

құқығы туралы жалпыға бірдей декларация, 1948).  

 Білім берудегі «оқушылардың ата-анасы немесе қамқоршыларының 

таңдауына» сәйкес келмейтін жағдайда «білім берудің бөлектелген жүйесін немесе 

қандай да бір тұлғалар немесе тұлғалар тобына арналған оқу орындарын құру немесе 

сақтау» деп анықталған кемшітушілікке жол бермеу қағидасы (Білім беру саласындағы 

кемсітушілікпен күрес туралы конвенция, 1960; Бала құқығы туралы конвенция, 1989; 

Мүгедектер құқығы туралы конвенция, 2006 және т.б.).  

 Тең мүмкіндіктерді құру қағидасы. Ол қоғамның жалпы жүйесі сияқты 

үдерістің көмегімен білімге қолжетімділікті барлығы үшін қолжетімділікке 

айналдырады дегенді білдіреді (Мүгедектерге қатысты дүниежүзілік іс-қимыл 

бағдарламасы, 1982; Мүгедектер құқығы туралы конвенция, 2006 және т.б.).  

 Мүгелдектерді мүмкіндігінше әдеттегі мектептік жүйеде оқыту қағидасы 

(Мүгедектерге қатысты дүниежүзілік іс-қимыл бағдарламасы, 1982).  

 Мүгедектердің білім алуы жалпы білім беру жүйесінің бөлінбес бөлігі 

болатындай жағдаймен қамтамасыз ету қағидасы (Мүгедектерді тең мүмкіндіктермен 

қамтамасыз ету бойынша БҰҰ стандартты ережелері, 1993).  

 Әлеуметтік қамсыздандыру мен қайырымдылықты құқық және еркіндік 

жүйесімен ауыстыру қағидасы (Мүгедектер құқығы туралы конвенция, 2006). 

 «Инклюзивті білім беруді барлық деңгейде және өмір бойы оқумен» 

қамтамасыз ету қағидасы (Мүгедектер құқығы туралы конвенция, 2006). Бұл 

Конвенцияға қатысушы мемлекеттер мүгедектігі бар барлық тұлғаларды мектепке 

дейінгі жастан бастап, барлық деңгейде, тікелей мектепте, ары қарай орта кәсіби және 

жоғары оқу орындарында инклюзивті білім берумен қамтамасыз етуге міндетті екенін 

білдіреді. 

 Адамға тән қадір-қасиетті, оның дербестігін, өзінің қалауын жасау еркіндігі 

мен тәуелсізідігін құрметтеу қағидасы (Мүгедектер құқығы туралы конвенция, 2006).  

 Қоғамға толық және тиімді тарту және ендіру қағидасы (Мүгедектер құқығы 

туралы конвенция, 2006).   
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 Мүгедектердің ерекшеліктерін құрметтеу және оларды адамдардың сан 

алуандылығының компоненті және адамзаттың бөлігі ретінде қабылдау қағидасы 

(Мүгедектер құқығы туралы конвенция, 2006).   

 Мүгедек балалардың дамып келе жетқан қабілеттерін және мүгедек 

балалардың өздерінің ерекшелігін сақтау құқығын құрметтеу қағидасы (Мүгедектер 

құқығы туралы конвенция, 2006).   

 Мүгедектігі бар тұлғаның білім алуға деген құқығын «барлық деңгейдегі 

инклюзивті білім беру және өмір бойы оқу» арқылы осы құқықты жүзеге асырумен 

қамтамасыз ететін мемлекеттік міндеттемемен арақатынасы қағидасы (Мүгедектер 

құқығы туралы конвенция, 2006).  

 Тұрғылықты жерде және жалпы білім беру жүйесінің ішінде ақысыз бастауыш 

және орта білім алуға қолжетімділік тудыру қағидасы (Мүгедектер құқығы туралы 

конвенция, 2006).   

 Оқу үдерісін дербестендірілген қолдау мен ортаны орынды бейімдеумен 

қамтамасыз ету қағидасы (Мүгедектер құқығы туралы конвенция, 2006).  16. 

Мүгедектігі бар тұлғалардың оқуда және өмірлік және әлеуметтендіру дағдыларын 

меңгеру кезінде коммуникацияның әр түрлі тәсілдерін, оның ішінде баламалы 

тәсілдерін пайдалану қағидасы. Сонымен бірге оқытудың өзі білімді меңгеруді мен 

әлеуметтік дамуды барынша қамтамасыз ететін жеке тұлғаның өзіне сәйкес келетін 

тілді, қарым-қатынас және ортадағы әдістер мен тәсілдерін пайдаланумен жүргізілуге 

міндетті (Мүгедектер құқығы туралы конвенция, 2006).  

 Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарды, педагогикалық бірлестіктерді, 

ата-аналарды тарту қағидасы (Мүгедектер құқығы туралы конвенция, 2006).  

 Халықаралық құқықтық актілердің әрбір бабының мүгедектігі бар тұлғаны 

кемсітушіліктен қорғау мен қоғамға қосуға бағытталғанына қарамастан, ерекше 

қажеттіліктері бар тұлғалардың білім беру аясындағы практикалық әрекеттері мен 

саясат, қағидалар туралы. 

Саламан декларациясына (1994 ж.) тоқтап өтуге болады, оның негізгі қағидалары: 

1) Әрбір баланың білім алуға негізгі құқығы бар және оның білімнің лайықты 

деңгейін алу және қолдау мүмкіндігі болуға міндетті.  

2) Әрбір баланың бірегей ерекшелігі, қызығушылығы және оқуға деген 

қажеттілігі болады.   

3) Білім беру жүйесін әзірлегенде және білім беру бағдарламаларын орындағанда 

осы сан алуан ерекшеліктер мен қажеттіліктерді есепке алу қажет.  

4) Білім беру саласында ерекше қажеттілігі бар тұлғалардың, ең бірінші кезекте 

балалардың осы қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатына бағытталған педагогикалық 

тәсілдердің негізінде қажетті жағдай тудыруға жауапты әдеттегі мектептерде оқу 

мүкіндіктері болуға міндетті.   

5) Осындай инклюзивтік бағдардағы әдеттегі мектептер кемсітушілік 

көзқарастармен күресудің, қолайлы қауымдық жағдай, инклюзивтік қоғам құрудың 

және барлығына арналған білім берумен қамтамасыз етудің тиімді құралы болып 

табылады, сонымен бірге олар балалардың басым көпшілігін шынайы біліммен 

қамтамасыз етеді және білім беру жүйесінің тиімділігін арттырады. Инклюзивтік білім 

беру әр түрлі әлеуметтік азшылық топтарға жататын балаларға білім беруге 

кемсітушілік көзқарасқа қарсы тұрады, сол себепті кемсітушілікке қарсы халықаралық 

құқық актілерін орындаудың мүмкін болатын жалғыз нормасы болып табылады.  

Осыған байланысты инклюзивтік білім берудің сегіз қағидасын еске түсіріп кету 

дұрыс болады:  

 Адамның құндылығы оның қабілеті мен жетістігіне тәуелді емес.  

 Әрбір адам сезінуге және ойлауға қабілетті.  
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 Әрбір адамның қарым-қатынасқа және естілуге құқығы бар.  

 Барлық адам бір-біріне мұқтаж.  

 Нағыз білім беру өзара шынайы қатынастар контексінде ғана жүзеге асырылады.  

 Барлық адамдар құрдастарының қолдауы мен достығына мұқтаж. 

 Барлық оқушылар үшін ілгерілеу нені істей алмайтынында емес, нені істей 

алатынында болуы мүмкін.  

 Сан алуан түрлілік адам өмірін жан-жақты күшейтеді.  

Балалардың өмір сапасының жақсаруы туралы білім берудегі инклюзивтік 

тәсілдердің келесі негізгі қағидалармен толық үйлескен жағдайда ғана айтуға болады:   

1. Инклюзивтік мектеп мәдениеттің сан алуандығын жаңа шынайылық ретінде 

қарастырады. Заманауи мектеп әр түрлі этникалық топтарға және мәдениетке жататын, 

әр түрлі тілде сөйлейтін, экономикалық және әлеуметтік мәртебелері әр түрлі, 

қабілеттері, қызығушылықтары мен оқу мақсаттары әр түрлі балаларды оқытуға дайын 

болуға міндетті. Сонымен, мектеп бір оқу жоспарымен және барлық балаларды бір 

тәсілмен оқытумен шектелуге тиісті емес.   

2. Инклюзивтік мектеп білімге, дағдылар мен ақпараттарға қолжетімділікпен 

қамтамасыз етуге міндетті. Осындай мүмкіндікті ұсыну әрбір оқушының мүмкіндігін 

арттырады, оны таңдау еркіндігімен қамтамасыз етеді, білім алудағы кедергілерді жеңу 

және мектеп өмірінің барлық саласына қатысу үшін жағдай тудырады.  

3. Инклюзивтік мектеп оқыту үдерісінің дербестілігін сақтайды. Инклюзивтік 

мектепте мұғалімдер педагогикалық үдерісте оқытуды оқушылардың жеке қажетілігіне, 

қабілетіне және оқыту мақсатына сәйкес персоналдауға қол жеткізе отырып, оқытудың 

әр түрлі әдіс-тәсілдерін, жолдарын пайдаланады. Инклюзивтік мектеп әрдайым өзінің 

оқушыларына оқытуда жоғары нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігін ұсынады.  

4. Инклюзивтік мектеп жұмыстың командалық стилін пайдалануды ұсынады. Әр 

түрлі балалардың үлкен санын оқытуда бір мұғалім жетіспейді, оған әріптестерінің 

жағынан міндетті түрде көмек қажет болады. Әр түрлі мамандардың командалық 

жұмысы әрбір баланың дамуында жақсы нәтижелерге жетуге және шынайы мектептік 

бірлестікті қалыптастыруға көмектеседі.  

5. Инклюзивтік мектеп жанұялармен, мемлекеттік және мемлекеттік емес 

ұйымдармен ынтымақтастықта жұмыс істейді. Барлық қызығушылық танытқан 

тұлғаларды мектеп өміріне тарту мектептік бірлестіктің кеңеюіне көмектеседі және 

мектеп қызметіне ресурстарды тарту көзі болып табылады.  

6. Инклюзивтік мектеп өзінің әрбір оқушысын оқытудан жетістікті күтеді. 

Мұғалімдер әрбір оқушыға сенуге, оның қабілеті мен талантын дұрыс бағалауға 

міндетті. Әрбір оқушыдан оқуда оның нәсіліне, тіліне, қабілетіне немесе жанұялық 

жағдайына тәуелсіз табыстылық күтеді. Әрекеттердің балалардың өздері өткізетін 

сахналық қойылым, конференция, көрмелер, «дөңгелек үстел» және т.б. сияқты 

иновациялық түрлері инклюзивтік мектептерде өздерін жақсы жағынан көрсетті.   

7. Инклюзивтік мектеп қоғамның әлеуметтік дамуына көмектеседі. Мектеп әрбір 

баланы қабылдау және оқытуда тәсілдердің икемділік философиясын қолдайды, оның 

әлеуметтік құндылығы осында. Инклюзивтік мектеп қоғамның әрбір мүшесінің 

даралығы бағаланатын және әрқайсысы көмек пен қолдау ала алатын қоғамды 

қалыптастыруға көмектеседі[2].   
Инклюзивтік білім беру үлгілерінің қызметінің негізгі қағидалары:  

 Мүмкіндіктері шектеулі баланың өмірлік іс-әрекетіндегі және әлеуметтік өзара 
әрекеттестігіндегі мүддесінің басымдылығы.  

 Психофизикалық дамуының қарқыны әртүрлі балалардың талаптары мен 
қажеттіліктерін есепке алу.  

 Даму қарқыны баяу балалардың білім алуға деген құқығын сақтау.  
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 Инклюзивтік үдерістерді мазмұндық, әдістемелік және әкімшілік тұрғысынан 
қамтамасыз етудегі жүйелілік.  

 Мүмкіндіктері шектеулі баланы оқыту мен тәрбиелеу жүйесін білім беру 
бағдарының сабақтастығын, оқыту мен тәрбиелеу жүйесін (жалпы білім беру үлгісі, 
арнайы білім беру, инклюзивтік білім беру, әлеуметтік, оңалту, оңалту құралдары мен 
қосымша білім беру, құрамдастырылған үлгілер және т.б.) есепке ала отырып 
құрастыру.  

 Аймақтың оңалту кеңістігін құруға және оның қызмет көрсетуіне арналған 
бірегей әдіснамалық тәсілдерді өндіру.  

 Балалар мен ересек адамдарды қоршаған ортада жеке немесе әлеуметтік 
бейімсіздену мен үйлесімсіздіктің туындау қауіпін әрдайым бақылауға алу [4].   

Инклюзивтік білім берудің негізінде барлық балалар араларындағы бар 
айырмашылықтарға тәуелсіз, бар мүмкіндігінше бірге оқуға міндетті деген қағида 
жатыр. Инклюзивтік білім берудің концепциясына сәйкес әрбір баланың ерекше 
қасиеттері, қызығушылықтары, қабілеттері мен білім алудағы өзіндік қажеттіліктері 
бар бұл оқушылар жалпы білім беру жүйесіне қосылуға мүмкіндігі болуға және 
балалардың қажеттіліктеріне бағытталған педагогикалық әдістерді қолдану негізінде 
осы жүйемен қамтылуға міндетті.  

Сонымен, білім берудің заманауи жүйесі енді мүмкіндіктері шектеулі адамдарды 
қандай да шешімді талап ететін мәселе ретінде қарастырмайды, сан алуан оқушыларға 
жағымды көзқараспен қарап, олардың жеке ерекшеліктерін барлығының білім алу 
үдерісін байытуға арналған мүмкіндік ретінде бағалайды. Қазақстан Республикасында 
білім берудің бүтіндей жаңа сапалы жүйесін және соның ішінде инклюзивтік білім 
беруді құрудың өзектілігі әлеуметтік-экономикалық талаптардың өзгеруіне байланысты 
болып отыр. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МЕКТЕПКЕ БЕЙІМДЕЛУІ 
 

Білім берудің жаңа сапасына қол жеткізу жаңартылған білім беру жағдайында 

мүмкін, ол бейіндік оқытуды, көп тілділікті, құзыреттіліктерді қалыптастыруды, 

әлеуметтендіруді қамтамасыз етеді. Сондықтан да бүгінгі мектептердегі оқыту 

үдерісінің мазмұны жеке тұлғаны өзіңдік білім мен тәрбиесінің субъектісі ретінде 

қалыптастыруға бағытталып, дамытушылық, іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы тұрғыдан 

қарастырылуы өзекті мәселе болып отыр [1]. 
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Баланың мектепке алғашқы келу кезеңі, оның  жаңа жағдайға әлеуметтік-
психологиялық бейімделу мезгілі болып табылады. Баланың мектепке әлеуметтік-
психологиялық бейімделуі туралы айта отырып, балалар ұжымына бейімделуі туралы 
сұраққа тоқтала кеткен жөн. Әдетте, бұл процестегі қиыншылықтар балабақшаға 
бармаған, әсіресе отбасындағы жалғыз өскен балаларда кездеседі. Егер бұл балаларда 
құрдастарымен қарым-қатынаста жетерліктей тәжірибе болмаса, онда олар 
сыныптастарынан және  мұғалімдерден үйде қалыптасқан қарым-қатынасты күтуі 
мүмкін. Сондықтан, мұндай балалар үшін жағдайдың өзгеруі жиі стреске әкелуі 
мүмкін, себебі, мұғалім барлық балаларға бірдей қарап, оған өзінің көңілін бөлмесе, 
оған аяушылық жасамағандай сезінеді, ал сыныптастары мұндай балаларды көшбасшы 
есебінде қабылдауға асықпайды және оған көнгілері де келмейді.Бастауыш мектептің 
негізгі міндеті - баланың бастапқы жеке басын қалыптастыруды қамтамасыз ету, оның 
қабілеттерін анықтау және дамыту. Баланың бастапқы жеке басын қалыптастыру үшін 
біз ең алдымен  балаларды мектепке бейімдеуіміз қажет. Мектепке бейімделу кез-
келген мектеп жасындағылар үшін өзекті мәселе болып табылады, ал бастауыш сынып 
оқушылары үшін ерекше, әрі маңызды. Себебі, баланың бастапқы іс-әрекетінің түрі 
өзгереді, бала тап болған әлеуметтік орта өзгереді. Бала тек қана сыныбына ғана емес, 
жалпы мектебіне, мұғаліміне, сондай-ақ мұғалімнің өзі де жаңа оқушыларына 
бейімделуіне тура келеді [2]. 

Баланың оқу  үдерісіне, мектепке  бейімделуі 2-3 аптадан алты айға дейін 
созылуы мүмкін. Бұл көптеген факторларға байланысты: баланың индивидуалдық 
ерекшеліктері; құрдастарымен және басқалармен қарым-қатынасындағы ерекшеліктері; 
оқу орнының типі және баланың мектеп өміріне дайындығының деңгейі. Бұл жерде 
балаға ең алдымен үлкендердің, яғни ата-анасының қолдауы қажет. 

Бастауыш мектеп жастағы мектеп оқушысының жетекші іс-әрекеті оның мінез-
құлық мотивтерін елеулі түрде өзгертетін, оның танымдық және адамгершілік күштерін 
дамытудың жаңа көздерін ашатын – оқу іс-әрекеті болады. Мұндай қайта өзгеріс 
процесінің бірнеше кезеңдері бар. Ол, әсіресе, баланың мектеп өмірінің жаңа 
жағдайларына алғаш енуінде айқын аңғарылады. Балалардың көпшілігі бұған 
психологиялық жағынан даярланған. Олар мектепке  үймен немесе балабақшамен 
салыстырғанда, ерекше жаңалықтарды күте отырып, қуана барады. Баланың бұл ішкі 
позициясы екі жағдайда маңызға ие. Алдымен, мектеп өмірінің жаңалығын алдын ала 
сезіну және қалау баланың сыныптағы мінез-құлық ережелеріне, жолдастарымен 
ерекше қарым-қатынас нормаларына, күн тәртібіне қатысты мұғалімнің талаптарын 
жылдам қабылдауға көмектеседі. Сонымен қатар, мектеп талаптарына бейімделу 
үдерістерінің бұзылыстары да орын алуы мүмкін, мұны қиын бейімделу (дезадаптация) 
деп атайды.  

Қиын бейімделу формаларының жіктелуі мектептегі бейімделу үдерісінің 
бұзылуына орай келесідей түрде көрінеді: оқу әрекеттері элементтерінің қалыптаспауы; 
оқу мотивациясының қалыптаспауы; мінез-құлқын, зейінін, оқу іс-әрекетін ерікті түрде 
реттеу қабілетсіздігі; 

Мектеп талаптарын меңгерудегі қиыншылықтары. Мектепке келу баладан 
ойлаудың дамуының қандайда бір деңгейін, қарым-қатынас дағдыларын, мінез-құлық 
сапаларын ерікті реттей алуын талап етеді. Мектептегі адаптациялану деңгейін бағалау 
төмендегідей топтамадан тұрады: 

1. Интеллектуалдық даму көрсеткіші - жоғары психикалық функциялардың даму 
деңгейінен тұрады: мәлімет, оқуға деген қабілеті, баланың ақыл-ой іс-әрекетін өзіндік 
реттеу алу қабілеті; 

2. Эмоциялардың даму көрсеткіштері - баланың эмоционалдық-экспрессивтік 
даму деңгейін, олардың жеке тұлғалық өсуін көрсету; 

3. Коммуникациялық дағдыларының қалыптасу көрсеткіштері (7 жастағы 
дағдарысқа байланысты психологиялық қайта құрылуын ескере отырып, өзін-өзі 
бағалау деңгейін анықтау); 
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4. Мектеп жасындағы даму кезеңіндегі  баланың мектептік сауаттылық деңгейі 
[3]. 

 Баланың барлығы өмірлік әрекеттің жаңа жағдайына табысты түрде бірдей 
бейімделмейді. Психолог ғалым Г.М.Чуткина өз зерттеулерінде  балалардың оқыту 
үдерісіне мектепке бейімделуінің үш деңгейін атап көрсетті: 

І. Бейімделудің жоғарғы деңгейі: бірінші сынып оқушысы мектепке жағымды  
қатынаста, қойылған талаптарды адекватты қабылдайды, оқу материалдарын жеңіл 
меңгереді, бағдарлама материалдарын игере алады және толық меңгереді, күрделі 
тапсырмаларды шеше алады, бұйрықтарды, мұғалімнің айтқанын зейін қойып 
тыңдайды,  берілген тапсырмаларды сыртқы бақылаусыз орындайды, оқу жұмыстарын 
өз бетінше орындауда үлкен қызығушылық көрсетеді (үнемі барлық сабақтарды 
орындайды); қоғамдық жұмыстарды еркімен, ұқыпты орындайды, сыныпта жағымды, 
статусты орынға ие. Адаптациялануы жоғарғы деңгейдегі балаға сипаттама беретін 
болсақ, балалар мектепке даяр, 7 жастағы дағдарысты басынан өткізген бала 
сипаттамасымен  сәйкес келеді, себебі, еріктің, оқу мотивациясының, мектепке 
жағымды қатынасының,  коммуникативті дағдының дамығандығы көрінеді. 

ІІ. Бейімделудің орта деңгейі: бірінші сынып оқушысы мектепке жағымды 
қатынас құрады, мектеп балаларға жағымсыз әсер тудырмайды, оқу материалын 
түсінеді, егер мұғалім оқу материалын тиянақты және көркем түсіндерсе, оқу 
бағдарламасының негізгі мазмұнын меңгереді, типтік міндеттерді өз бетінше шешеді; 
тапсырмаларды, ересектердің бұйрықтарын орындау кезінде зейіні тұрақты, дегенмен 
оны бақылап отыру қажет. Қоғамдық жұмыстарды өз еркімен орындайды, көптеген 
сыныптастарымен достық қарым-қатынаста болады. 

ІІІ.Бейімделудің төмен деңгейі: бірінші сынып оқушысының мектепте құлқы жоқ, 
денсаулығын себеп етіп сырқаттанып қалу арызы жиірек болып тұрады, көңіл-күйінің 
жоқтығы басым келеді, тәртіпбұзушылық байқалады, мұғалімнің түсіндірген кейбір оқу 
материалдарының бөліктерін ғана  меңгереді. Оқулықпен өз бетінше жұмыс істеуге 
қиналады, өз бетінше тапсырмаларды орындау  барысында қызығушылық пен 
белсенділік танытпайды, сабаққа үнемі дайындалмайды, ересектер мен мұғалімдер 
үнемі бақылау жасап отыруы қажет [4].  

Жағымды факторлардың қатарына - өз жағдайында өзін-өзі бағалауы адекватты, 
жанұясында тәрбие әдісі дұрыс жолға қойылған, отбасында конфликтілік 
жағдаяттардың болмауы, құрбы-құрдастарының арасында жағымды статуысының  
болуын айтамыз.  

Баланың мектепке бейімделуде әсер ететін жағымсыз факторлар - отбасы 
жағдайында тәрбие әдістерінің дұрыс болмауы, үлкендермен қарым-қатынасы 
қанағаттанарлықсыз, құрбы-құрдастарының арасында өзін жайлы сезінбеу, толық емес 
отбасында тәрбиеленуі, отбасының үнемі конфликтілік жағдаяттың орын алуы болып 
табылады. 

Ғалымдар Л.М. Ковалева, Ю.А.Александровский бейімделу үдерісі әртүрлі 
өтетін, келесідей балалар тобын көрсетеді: 

1) «Қалыпты». Психологиялық диагностиканың бақылау, мінездеме негізінде 
мына балаларды жатқызуға болады: оқу жүктемесін жақсы меңгере алады және оқуда 
атаулы қиыншылықтарды көрмейді; мұғалімдермен де, құрбыларымен де өзара жақсы 
қарым-қатынаста, яғни өзара қатынаста қиыншылық туғызбайды;психикалық және 
соматикалық денсаулығының төмендегеніне шағымданбайды; тәртіптің ассоциалды 
формаларын көрсетпейді.Бұл топтағы балаларда мектепке бейімделу толығымен сәтті 
өтеді. Оларда оқудың жоғары мотивациясы және жоғары танымдық белсенділік 
болады. 

2) «Қатерлі топ» бұл балалар психологиялық жағынан қолдауды қажет етеді. 
Балалар оқу жүктемесін нашар меңгереді, әлеуметтік тәртіптің бұзылуының ерекше 
белгілерін көрсетпейді. Мұндай балаларда сәтсіздік ортасы жиі болады. Тұлғалық 
дамуында сәтсіздік көрсеткіштерінің дамуына  әсер ететін қорқыныш және қысым 
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деңгейі оқушыларда өседі. Сәтсіздіктің басталуының маңызды белгісі болып оқу 
мотивациясының жоғары деңгейде болуы байқалады. Баланың өзін-өзі бағалаудағы 
адекватты емес көрсеткіштері  және өзара қарым-қатынас арасындағы бұзылыстары 
болуы мүмкін. Егер осы жағдайда ауруларының саны өссе, бұл қорғаныс 
реакцияларының төмендеуінен мектеп өмірінде пайда болған қиыншылықтарды сезіне 
бастайды дегенді түсіндіреді. 

3) «Мектептегі тұрақсыз дезадаптация». Бұл топтың балалары оқу жүктемесін 
меңгере алмайтындығымен ерекшеленеді, әлеуметтенуі бұзылған, психосоматикалық 
денсаулығында айтарлықтай өзгерістер байқалады. 

4) «Мектептегі тұрақты дезадаптация». Бұл балалар мектептегі сәтсіздіктермен 
қатар, маңызды және сипатты белгі ретінде ассоциалды тәртіп көрсетеді: дөрекілік, 
демонстративті тәртіп, үйден қашу, оқу сабақтарына қатыспау, сотқарлық мінездер, 
агрессия т.с.с. Оқушының ортақ формасындағы ең ауытқыған тәртібі - баланың 
меңгерген әлеуметтік тәжірибесінің  бұзылуының  нәтижесі, мотивациялық 
факторлардың бұрмалануы, бейімделген тәртіптің бұзылуы. 

5) «Патологиялық ауытқулар». Баланың  дамуында айқын немесе айқын емес 
патологиялық ауытқулары болады, бұл елеусіз, бірақ оқудың нәтижесінде көрінеді, 
сонымен қатар ауыр, шиеленіскен аурудың нәтижесінде пайда болады [5]. 

Баланың мектепке келуі оқушыдан оның айналасындағы барлық қатынасының 
қайта құрылуын талап етеді. Балалар психологиясы ғылымында психологиялық 
дайындық компоненттерін сипаттайтын мәселелер балалардың мектептегі оқуға 
дайындығы ең маңызды орынға ие. Баланың жеке тұлғалық даму мәселелерінің сәтті, 
әрі шешім табуының нәтижелі болуы, оқыту сапасын жоғарылату, балалардың 
мектептегі оқуға дайындық дәрежесін есепке алумен байланысты.   

Балаларда мектеп оқуына қажетті компоненттердің барлығы өз деңгейінде 
қалыптастырып отырылуы керек. Әсіресе баланың оқу тапсырмасын қабылдай білу 
қасиетін дамыту қажет, өйткені бұл қасиет баланың оқуға деген ынтасын 
талаптандырады. Ал оқуға ынтасының көтерілуі баланың мектеп өміріне мейлінше аз 
уақытта бейімделуіне жол ашады.  
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БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ РУХАНИ МӘДЕНИЕТТІЛІГІН 

ПӘН АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2030» стратегиялық даму бағдарламасында «Біз 

Қазақстанның барлық азаматтарының отаншылдық сезімімен өз еліне деген 

сүйіспеншігін дамытуға тиіспіз» деген сөзі бүгінгі жас ұрпаққа патриоттық тәрбие 
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берудің қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді.Болашақ маманның алдына қойған 

басты міндет – тәуелсіз Қазақстанның әр жас жеткіншегінің жүрегінде Отанына, 

жеріне, еліне деген ыстық сезім, шынайы сүйіспеншілік ұялату. Сондықтан біз 

адамзаттық көзқарасы қалыптасқан, әлеуметтік белсенділігі жоғары отаншыл ұрпақ 

тәрбиелеп өсіруге аса көңіл бөлуіміз керек. «Әрбір Қазақстандықты өз мемлекеті 

қамқорлықсыз қалдырмайды, ал әрбір Қазақстандық өз мемлекетінің болашақ тағдыры 

үшін жауапты» деген ұғымды жас ұрпақ санасына түсіндіруіміз қажет. [5] 

Болашақ маман – бұл барлық жастағы балаларға оқу-білім және тәрбие беру 

тәжірибесімен үздіксіз айналысатын тұлға. Кәсіби қалыптасуының аспектілері 

психология және педагогика ғылымында оның тұлғалық, сапалы іскерлік қасиеттері, 

кәсібилік және кәсіби құзіреттілігі арқылы қарастырылады. Сондықтанда маман 

бойында интеллектуалды, (кәсіби білімі және тәжірибе) эмоционалды, (эмоциялық 

сезімі) іс- әрекеттік (іскерлік даярлығы, өзін-өзі ұстай білуі) рухани-адамгершілік 

(құндылық бағдары, мәдениеті) мәдениетінің дамуы ретінде қарастыру қажет.  

Болашақ маманның кәсіби мәдениеті – интеграциялы түсінік, ол оқытушының 

жалпы мәдениеттілігінің белгісі ретінде оның өз қызметін атқару барысында кәсіби 

сапасы арқылы көрінеді. Адамзат қоғамы рухани дүниесіз өмір сүре алмайтыны 

бәрімізге белгілі. Ал болашақ маманның рухани дүниесінің бай болуы оның сыртқы 

қоршаған ортамен үйлесімділікте болуын қамтамасыз ететіне ешкімнің таласы жоқ 

болар.  

Қазіргі уақытта елімізде өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік тұрғыда 

тәрбиелеуге баса мән берілуде.Мына жерге белгілі адамның сөзін кіргізу білім беру . 

Біздің мемлекетте бұл жауапты міндет негізінен білім беру мекемелеріне жүктелген. 

Оның басты мақсаты – жас ұрпақтың бойына бала кезінен ізгілік, мейірімділік, 

қайырымдылық секілді рухани-адамгершілік құндылықтарды сіңіре отырып жан-

дүниесі бай, терең ойлы, жауапкершілікті сезінетін қоғамның толыққанды азаматын 

қалыптастыру. Адамның рухани дүниесінің жан-жақты болуы оның қоршаған ортаны 

жоғары интеллектуалды және эмоционалды тануына мүмкіндік береді. 

Болашақ маманның ішкі рухани жан - дүниесі мамандығына, білім беруші 

шәкірттерінің арасындағы қарым-қатынасына, қоршаған ортаға, қоғам мен 

мемлекеттегі өзгерістерге көзқарасы оқу процесіне ғана емес, білім алушының тұлға 

ретінде қалыптасуына да өз әсерін тигізеді. Алдағы уақытта қоғамның дамуы 

оқытушы-педагогтың дүниетаным көкжиегі мен оның рухани-адамгершілік 

құндылықтары арқылы айқындалады. Руханилық жеке тұлғаның негізгі сапалық 

көрсеткіші. 

 Маман даярлауда білім алушылар оқытылатын пән топтамалары арқылы 

көзделген міндеттерді жүзеге асыруға болады. Соның бірі мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту мамандығының «Балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі» пәні арқылы 

өскелең ұрпақтың рухани мәдениеттілігін қоршаған орта, табиғат арқылы 

қалыптастыруға болатынын айтқым келіп отыр.  

Қазақта «Сүтпен сіңген сүйекпен кетеді» деген мақал бар. Демек, біз болашақ 

мамандар балабақша табалдырығын аттаған бүлдіршін бойына табиғатты қорғау 

қасиеттерін сүттей сіңіре білсек, еңбегіміздің ертеңі алда деген сөз. 

«Табиғат,сен-тіршілік тұнып тұрған, Сен-күнсің, көтерілген күліп қырдан,Сен-

көлсің,Сен-ормансың,Сен-бұлбұлсың, Адамға сұлулықты шын ұқтырған.»-деп, 

Садырбек Хангелдин айтқандай табиғатты қорғау- біздің парызымыз.Табиғаттың 

ғажайып әсемдігін көз алдына елестете отырып, өзің бір керемет сезімге 

бөленесің.Табиғаттың бар әсемдігін, бар кереметін,оның әрбір әсерін сөзбен де, 

жазумен де жеткізу оңай емес.Оның керемет көрінісі жаныңды тербетеді. Бұлттары 

аппақ мақтадай, шөптері жасыл кілемдей төселген. Табиғатты танып білу, мектепке 
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дейінгі жастағы баланың бойында табиғатпен эстетикалық қарым-қатынас жасаудың 

базасын құрайтын экологиялық тәрбиенің маңызы зор. Еңбектеген баладан еңкейген 

қартқа дейінгі барлық адамзат табиғатты аялап,құрметтеп,қамқорлық жасап өмір сүруді 

адамшылық міндетім деп түсіну үшін барша жұрттың экологиялық білімі жоғары 

болуы тиіс.Сонда ғана табиғатты аялап,қамқорлық жасап,қорғау арқылы табиғат 

байлықтарын дұрыс пайдалана алады.[1]  

Мектепке дейінгі жастан бастап біздің елдің болашақ азаматы,тұлғасының 

іргетасын қалау қажет. Балаларда Отаншылдық қасиеттерді тәрбиелеу-баланың 

өнегелік даму міндеттерінің бірі,ол өзіне жақын адамдарға,мектепке дейінгі білім беру 

ұйымына,туған елінің табиғатына деген сүйіспеншілікті дарытуды қамтиды. [2]  

Осы қағидалардың негізін ала отырып болашақ маманның рухани мәдениеттілігін 

теория және әдістер мен тәсілдер арқылы дамытатын қалыпты жолдарын қарастыратын 

қоршаған орта мен таныстыру пәні. 

Ендеше,егеменді елдің азаматын тәрбиелеуде әр болашақ маманның мақсаты-дені 

сау,ұлттық сана-сезімі оянған,рухани ойлау дәрежесі биік,мәдениетті, парасатты, ар-

ожданы мол, еңбекқор,іскер бойында игі қасиеттері бар адамды тәрбиелеу.  

Тәрбиешінің шығармашылдығы, жаңашылдығы, көп ізденісті қажет етеді.Ал 

мектепке дейінгі оқытуда білім, білік дағдыларымен қатар тәрбие жұмыстарының сан 

алуан, қызықты, тартымды, баланы қажытып алмайтындай жұмыс түрлерін жүргізу 

тәрбиешіден шеберлікті талап етеді  

Балаларды табиғатпен таныстыруда алдымызда мынандай мақсат тұрады: 

балалардың табиғатқа деген көзқарасын дамыту,өлі және тірі табиғатпен таныстыру, ол 

туралы өз ой-пікірін айтуға үйрету. Өз өлкеміздің аң-құстарын, өсімдіктерін таныту, 

қорғауға, әсемдігін көруге, сезінуге, пайдасын түсінуге тәрбиелеу. Сондықтан 

балабақшаның алға қойған міндеттері: 

 болашақ табиғат жанашыры болатын ұрпақ тәрбиелеу; 

 мектепке дейінгілердің экологиялық көз қарастарын кеңейту және жүйелеу; 

 тәжірибелер жасау және алған нәтижеден тұжырым шығаруға үйрету; 

 шығармашылықты, елестету мен ойлауды дамыту. [3] 

Баланы мектеп жасына дейінгі кезеңнен өзі өсіп-өнетін ортасын, қоршаған 

табиғатын бағалай білуге және оларға дұрыс қарауға үйретудің маңызы зор. Ол үшін 

оқытудың бүкіл үрдісіне экологиялық білімдерді енгізген жөн. Күштемеу, 

сүйіспеншілік, шындықты білуге талаптану және парасатты мінез-құлық сияқты 

адамдық қасиеттерді тану үрдісінде балалар адамның табиғат алдындағы 

жауапкершілігін түсіне біледі.Күштемеу деген табиғатқа жасалып тұрғанның кез-

келгеніне мейлі ол ағаш, көбелек, бұтақ болсын оларға ешбір зиян келтірмеу керек 

дегенді білдіреді. Балалар тірі атаулының бәрін бағалай білуі тиіс. Табиғатқа деген 

сүйіспеншілікті тек оның әсемдігімен масаттану және тынығуға жиі бару деп түсінбеу 

керек. Балалардың өздері де ағаштар отырғызуға, бұлақтардың көзін ашуға, ұя жасауға 

қатысып, табиғатқа зиян келтіретін тұрмыстық қалдықтардан құтылудың тәсілдері 

туралы сұрақтарға жауаптар іздейді. 

Балалардың бойына осы қасиеттерді сіңіруде мынадай дидактикалық ойын түрін 

сіздерге ұсынғым келіп отыр.  

Тақырыбы:«Гүл күлтелері». 

Мақсаты: Балалардың жылмезгілдері туралы түсініктерін ойын арқылы 

қалыптастыру. 

Ойынның шарты: Жыл мезгілінің бейне суретіне сәйкес күлтелерге сол жыл 

мезгілінің ерекшеліктерін құрастырып, әңгімелеп беру.  
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Осындай жұмыс түрлерін біз білім алушылар табиғатпен таныстыру пәнінде 

теориялық біліммен қатар практикалық жұмыстарды үйренеміз. Үйренген 

білімдерімізбен практика барысында кеңінен қолданамыз.Сол арқылы болашақ 

бүлдіршіндердің табиғатқа деген көзқарасын толықтай қалыптастырамыз. 

Әрбір бала өзінің қоршаған ортасын, айналадағы құбылыстарды ,өзінің және 

өзгенің мәдениетін тану арқылы жетілетіні ақиқат. Бүгінгі мектеп жасына дейінгі 

мекеменің басты міндеті- білім беру мен тәрбиелеу үрдісінде ұлттық азаматтық 

игіліктерді ,мәдени мұраларды насихаттай отырып,балалардың қоршаған ортаға деген 

қамқорлығын қалыптастыру болып табылады.Қоршаған орта,қоғам арқылы болашақ 

азаматттардың рухани мәдениетін тәрбиелеудеол мемлекет борышы деп саналады. 

Табиғат туралы білім арнайы зерттеу әдістерін қолдану арқылы жинақталады. 

Табиғатты зерттеу әдістерінің ішінен кең тараған үш ғылыми әдісті атап өтуге болады. 

Олар: бақылау, эксперимент және теориялық зерттеу әдістері. 

 

            
 

 
 
Пәнді оқытудағы зерттеу, бақылау жұмыстарына аса мән беріледі. Болашақ 

маманның табиғатқа деген рухани – мәдениеттілігін, қоршаған ортаға деген көзқарасын 
қалыптастыруда жоғарыда көрсетілген жұмыс түрлері арқылы көз жеткізуге болады. 
Білім алушылар әдемілікке, табиғаттың әр түрлі әсемдігіне осы әдістеме арқылы 
рухани-мәдениеттілігін қалыптастырады.  

Сонымен қорыта келе, бала өмірінің біразы табиғат аясында серуен, ойын, саяхат, 
еңбек кезінде өтеді. Бала табиғатпен еріксіз тілдесіп, оның таңғажайып сырларын 
ұғынады. Ол бала үшін зор таным, дүниетанудың тұңғыш баспалдығы. Осыған 
байланысты А.Меңжанова «Мектеп жасына дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру 
ісін жүйелі ұйымдастыру барысында, баланың дүниетанымын қалыптастыруға болады, 
сондықтан да балаларды табиғатпен таныстыру ойын негізінде көркем әдеби 
шығармаларды кеңірек қолдануды ұсынады. [4] Тек түсіндіріп, көрсетіп қою ғана емес, 
олардың әсемдігін образды сөздер, теңеулер, салыстырулар арқылы да ұғымын, 
танимын кеңейту іске асырылады. Көркем әдебиет шығармаларының барлық жанры 
түгендерлік қолданылуы керек. Себебі баланың тілін ұстартып, ақыл-ойын, 
адамгершілік талғамын дамытуда білім алушылар пән арқылы білімін жетілдіруде  
маңызды рөл атқарады. 

«Құлыншақ» 

орта тобы.  

Ойын жүргізу 

барысында 

Ағаш талдарына бақылау жүргізген сәті сәтінен 
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Мектеп жасына дейінгі балалар өздерін қоршаған дүниеге орасан 

қызығушылықпен қарайды, бірақ та бәрін бірдей көре бермейді,кейде тіпті басты 

нәрсені аңғармайды. Ал егер олармен бірге тәрбиеші болып, олармен бірге таңданса, 

қарау ғана емес, көруге де үйретсе, онда балалар көбірек білуге ынталана түсетіндігін 

білім алушылар пән арқылы үйреніп, іс-тәжірибе жүзінде қолдана алады. 

Мен өз сөзімді Фариза Оңғарсынованың сөзімен аяқтағым келеді.  

«Таза болса табиғат – аман болар адамзат!» [5] 
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Қазіргі таңда білім беру ұйымдары мен педагогтардың беделін көтеру өзекті 

мәселе болып табылады.Педагогтардың беделін көтеру мақсаты мемлекет тарапынан 

жүйелі қолдау табуда: «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында»: «Педагогтардың кәсіби беделін 

көтеру мақсатында қоғамда педагогтің оң имиджін қалыптастыру жұмысы жүргізілетін 

болады: «Жыл мұғалімі конкурсы,акциялар,БАҚ-пен ортақ жобалар,шеберлік 

сыныптары,жаңашыл педагогтер форумдары,конкурстар,педагогтер әулеттерінің 

слеттері,ғылыми-педагогикалық семинарлар мен симпозиумдар,семинар-тренингтер 

және дөңгелек үстелдер» деп атап көрсетілген. «Қазақстан Республикасында білім 

беруді  және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында»: мектепке дейінгі  ұйымдардың педагог кадрларының сапалық 

құрамын жақсарту және педагогтар кәсібінің беделін және олардың сапалық құрамын 

арттыру мәселесі білім беру саласының негізгі міндеті ретінде көрсетілген. Білім беру 

ұйымдары мен педагогтардың беделін көтерудің бір жолы ретінде табысты имидж 

қалыптастыруды қарастыруымызға болады. «Имидж» түсінігі ХХ-ғасырдың соңында 

қоғам назарының және ғылыми талдаудың пәні болды. 90-жылдардың ортасында 

имиджді қалыптастырудың психологиялық аспектілеріне арналған, имидж жайында 

алғашқы отандық өңдеулер Р.Ф.Ромашкина, Е.И.Манякина, Е.В.Гришунина, 

П.С.Гуревич, Ф.А Кузин және т.б еңбектерінде жарық көрді. Имидж –тұлғаның өзін-өзі 

әрекеттеуімен ерекшелінеді.Имидж- ағылшын тілінен аударғанда «бейне», 

«кейіп»деген мағына береді. МДҰ беделі – көбінесе саналы түрде қалыптастырылған, 

мақсатты бағытталған, берілген сипаттамаларды иемденген және социумның нақты 

топтарына белгілі бір  бағытталған психологиялық ықпал ететін, эмоционалдық 

жағынан реңкке толы бейне.Біздің елдегі білім беру жүйесінің негізгі мақсаты – 

бәсекеге барынша қабілетті маман даярлау. Ол үшін педагогтың білімі мен біліктілігі 

оның педагогикалық шеберлігіне ұштасуы керек. Педагогикалық шеберлік дегеніміз – 

үнемі жетілдіріп отыруды қажет ететін балаларды оқыту мен тәрбиелеу өнерінің негізі. 

Ол өнерге балаларды сүйетін және өз қалауымен жұмыс істейтін әрбір ізденімпаз 
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педагогтің қолы жетеді. Педагог – өз ісінің шебері, жоғары мәдениетті, өз мамандығын 

терең меңгерген, ғылымның тиісті салаларынан хабардар, әсіресе, балалар 

психологиясының, жас ерекшеліктерінің мәселелеріне қанық, оқыту мен тәрбиенің 

әдістемесін жетік меңгерген адам болуы тиіс. Сондықтан, педагогтың сапасын ең 

жоғары деңгейге көтеру – уақыт талабы дейміз. 

МДҰ имиджінің моделі: 

 

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДҰ-ның табысты имиджін қалыптастыру не үшін қажет? Себептеріне 

тоқталатын болсақ: 

- МДҰ-дар арасында бәсекелесік қуатын жоғарылату; 

- Мүмкін болатын: қаржылық, ақпараттық, үздік ресурстарға оңды қол жетімділік. 

- Педагог үшін тартымды, тұрақты, еңбекке деген белсенділігін оятуға түрткі 

болады, кәсіптік жоғарлауға ынта тудырады. 

- Орнықты  белгілі бір күшке ие болу әсері: болып жатқан өзгерістер мен 

инновациялық үрдіске бейімділік  қалыптастырады. МДҰ имиджі төмендегі ұғымдарға 

тікелей байланысты, яғни: 

- Өнім  сапасына, яғни балалардың білім сапасына; 

- Бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет парақтарындағы ақпаратқа; 

- Басшының қалыптастырған беделіне; 

- МДҰ қызметкерлерінің біліктілігіне; 

- Басшының басқару стиліне; 

- Ұжымдағы қарым-қатынас мәдениетіне; 

-Ұжымдағы психологиялық ахуалға; 

- МДҰ-ның жабдықталуы мен әрленуіне. 

 МДҰ-ның өнім сапасы – балалардың дағдыларды меңгеруі мен мектепке 

дайындығын көрсетеді. Түрлі сайыстарға белсене қатысып, орын алумен қатар, 

түлектері мектеп талаптарын жоғары көрсеткішпен орындағанда, МДҰ-ның  беделі 

жоғарылайды. Жоғары сапаға қол жеткізу әр баланы тұлға ретінде қабылдау мен  оқу-

тәрбие іс-әрекетін инновациялық әдістер арқылы тиімді ұйымдастыруға негізделеді. 

Елімізде  балаларды дамытуда М.Монтессори педагогикасы, Step by Step, ТРИЗ 

технологиясы, Г.Доман, З.Дьенешен технологияларымен қатар, Р.Штайнер, Н.Зайцев, 

М.Воскобович, Б.Никитин технологиялары, М.Ибука тұжырымдамалары да 

қолданыста, бұл технологиялардың барлығы дерліктей арнайы құралдар мен ортаны 

дайындау арқылы нақты әдістерге негізделіп жасалады. Тұлғаны балалық шақтан 

бастап өзін-өзі басқара білетін, қиын жағдайлардан, жол таба алатын, дайын дүниені 

Балалардың имиджі Басшы имиджі Тәрбиешілер 

имиджі 

Әлеуметтік 
демократиялық 

ұстаным 

Психологиялық характер 

Вербальды және вербальды емес қарым-

қатынас мәдениеті 

Балалардың білім сапасы 
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үйрену емес, өзі де жаңа  дүние жасауға талпынатын, шығармашылық қасиеттерге 

баулу болып табылады. 

Тәрбиеші имиджі МДҰ имиджінің ең маңызды құрамдас бөлігі. Педагог өзін 

қалай көреді және оны балалар қалай елестетеді? Білім беру ұйымының  әкімшілігі мен 

оқушылар сыйлау үшін және ісі оңға басу үшін не істеуі керек? Балалар мен ата-

аналардың алдында педагог тартымды, сымбатты, әдемі, мейірімді, болуы керек. Ал 

бұл имиджге байланысты мәселе. Имидж құрылымы – сыртқы бейне;- вербальды және 

вербальды емес қарым-қатынасты пайдалану құралы; - ішкі «Мен» сезімінің кәсібіне 

сәйкестігі. Сыртқы имиджді құраушыларға: мимика, дауыс күші мен дауыс ырғағы, 

костюм, қимыл, сөйлеу мәнері жатады. Педагог имиджі – мұғалім, тәрбиеші бейнесінің 

тәрбиеленушілер, әріптестер және әлеуметтік жұртшылық санасында, бұқаралық 

санада қабылданудың стереотипі. Басқа мамандық иелеріне қарағанда, педагог 

мамандығы ерекше, ол әрдайым көпшілік көз алдында. Имидж – сіздің бойыңыздағы 

талантыңыздың жарқырап ашылуы, өзіңіз туралы жақсы пікір қалыптастыру жолы. 

Американдық психологтардың пікірінше, тамаша табыс феномені- адамның имиджі 

мен оның карьерасы тікелей сабақтас. Егер олай болмаса, қолдан жасалған имидждің 

көмегі тимесі анық. Мектепке дейінгі ұйымда педагог өзін көрсете білу, ұнау, өзі 

туралы жақсы пікір қалыптастырудың маңызы зор. Сондай – ақ педагог тұлғасы бала 

үшін үлгі, бала педагогқа қарап білімге құмарлығы, ғылымға құрметі артады. 

Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдіс. 
Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдістің ерекшелігі. Мектепке дейінгі 

ұйымдағы педагогикалық үрдістегі балалар әрекеттерінің (ойын, оқу, еңбек, 

тұрмыстық) ұйымдастырылу үйлесімділігі. Күн тәртібі. Күн тәртібінің бірінші және 

екінші жартысын ұйымдастыру. Ертеңгілік қабылдау. Серуен және балалар 

белсенділігі. Мектеп жасына дейінгі балалардың ұйқысы және тамақтандыру 

әдістемесі. Қазіргі заман педагогтың кәсіби іс - әрекетінің табысты болуы көбінесе 

имиджге байланысты. Басқа мамандық иелеріне қарағанда педагог мамандығы ерекше, 

ол әрдайым үлкен аудитория ішінде және көпшілік көз алдында.Егер олай болмаса, 

қолдан жасалған имидждің көмегі тимесі анық. Сондықтан да кәсіби мамандығын жан - 

жақты меңгерген педагог қана жоғары бағаланып, әріптестері мен шәкірттерінің ыстық 

ықыласына бөленбек. Педагог өзін көрсете білу, ұнау, өзі туралы жақсы пікір 

қалдырудың маңызы зор. 

Тартымды имидж: 

- Айналасындағы адамдардың көңілін аулау кепілі; 

- Кез келген жұмыста жетістікке жетудің негізгі шарты. 

- Педагогтың жеке тұлғасына қызықпаса баланың оқу іс әрекетіне қызығушылығы 

да болмайды. 

Себебі, баланың өмірінің жартысы оларға білім ғана беріп қоймай, әлеуметтік 

және балалық шақтан алған әсерлер мен тәжірибелер үлкен өмірге өтуіне әсер етеді, 

жеке басы баланың жеке тұлға болып қалыптасуына көмектеседі. Оған ұқыптылық, 

іскерлік стиль, мәнер, әдеп, күлкі жатады. 

Имидж құрылымы: 

- сыртқы бейне; 

- қарым-қатынасты пайдалануы; 

- «Мен» сезімінің кәсібіне сәйкестігі. 

Сыртқы имиджді құраушыларға: 

- мимика, - дауыс күші мен тембрі, - костюм, - қимыл, - мәнер. 

Айналаңыздағы адамның санасындағы сіздің бейнеңіз туралы көзқарас. Ол сізбен 

жүздесуден кейінгі сыртқы кейпіңіз бен өз - өзіңізді ұстауыңыздың тәрбиелік мәні мен 
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сөйлесу мәнеріңіз арқылы қалыптаспақ. Сыртқы бейнеміздің үйлесімді әсер қалдыру 

үшін вербальды және вербальды емес қатынас қажет: 

-Мәнерлі сөйлеу; 

- Көндіре білу; 

- Стиль мен киім түсінің психологиялық әсерін білу; 

- Тұрған тұрысқа, мимикаға және мәнерге көңіл бөлу; 

- Шыдамдылық; 

- Көргіштік. 

Педагогтың мәртебесі мен беделі оның жеке имиджіне байланысты. 

Жалпы имидждің құрамына төменде көрсетілген элементтерді жатқызуға болады: 

- Қызметтік қарым - қатынас этикеті ( корпоративтік ережелерді ұстану); 

- Визуальді белгілер - бойдың, дене бітімің, шаш үлгісінің үйлесімділігі; 

- Өзіне сәйкес стильді анықтайтын элементтер: киім, аяқ киім, аксессуарлар; 

-  Тіл табысу білу қабілеті ауызша және жазбаша тілдесу, дауыс ерекшілігі. 

Сонымен, қорытындылай келе педагог имиджін қалыптастыру – өмір талабы. 

Рухани мәдениеті биік, кәсіби іскерлігі, қабілеті мен ақыл-парасаты жоғары, істің 

негізгі көзін білетін, жан-жақты жетілген педагогтарды жетілдіру бүгінгі күнде өте 

маңызды мәселелердің бірі екені жоғарыда айтылып өттік. Қызметтердің сапасын 

арттыру және оқытуды жақсартуға бағытталған.Қазіргі реформадағы ең маңыздысы 

педагогтың беделін арттыру, оның оң имиджін қалыптастыру болып табылады. Мұнда 

бұқаралық ақпарат құралдарының атқаратын орны ерекше. Өскелең ұрпақты 

тәрбиелеуде тәрбие жұмысының тиімділігі ата-ана мен балабақша өзара байланысынан 

көрінеді. Мәртебе көтеру – педагогтың өз қолында: педагогтың мәртебесінің көтерілуі 

білімді болуында;педагог өз мәртебесін өзі ғана көтереді, өзі мықты болса, бәрі 

сыйлайды; барлықтары бірігіп, ойларын бір жерден шығарып, қажетті талабын қоя 

білсе, сол үшін аянбай еңбек етсе, мәртебесі көтерілмек; мұғалім мәртебесі шәкірт 

деңгейімен өлшенеді, шәкірті нәтиже көрсетсе, тәрбиешінің мәртебесі 

биіктейді.Педагогтың еңбегінің шынайы болмысы, олардың жеке тұлға қалып 

тастырудағы рөлі мен орны: жеке тұлға қалыптастыру жолындағы жас ұрпаққа 

патриоттық тәрбие беру, туған халқының мәдениеті мен салт дәстүріне құрметін 

қалыптастыру, жеке қабілетін дамыту және әлемдік көзқарасын айқындау секілді еселі 

еңбектерінің барысы,ғылыми жұмыстарын саралайтын жүйесіндегі жетістіктері. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ АРҚЫЛЫ ЖАС ҰРПАҚҚА  

КӨРКЕМДІК-ЭСТЕТИКАЛЫҚ  ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 

Ұлттық бірегейлікті сақтау Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың 

кемелденуін білдіреді. Ұлттық салт - дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. 

Н.Ә. Назарбаев 
 

Көшбасшымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты халықтан қызу 

қолдау тапқан тұғырнамасын ширек ғасырды артқа тастаған Тәуелсіз Қазақстанның 

жаһандану дәуіріндегі рухани кеңістігіміздің жаңа бастауы деп бағалауымыз керек. 

Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға маңыз беруі - үлкен 

көрегендік пен ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен жылжытатын қозғаушы күш. 

Бұл - тәуелсіз еліміздің бақытты болашағы мен алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан 

жұмыс. Өйткені, рухани байлықтың кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз үшін де, 

әрбір жеке тұлғадан құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арналғанЖолдауында «Мәңгілік 

ел- ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы екенінбарлығымыз білеміз.Ол 

арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу шыққан, ұрпағыертеңіне сеніммен қарайтын 

бақытты ел болу еді. Қазақтың мәңгілік ғұмырыұрпақтың мәңгілік болашағын баянды 

етуге арналады. Ендігі ұрпақ-мәңгілікқазақтың перзенті. Ендеше, қазақ елінің ұлттық 

идеясы-Мәңгілікел»,-деді.Сондықтанда біз бүгінгі ұрпағымызды ата-бабамыздан 

қалған бай мұрамыз салт-дәстүрлеріміз бен, мәдени құндылықтарымызбен бойына 

сіңіруіміз керек. 

Жас ұрпақтың балалық шағынан бастап Отан, ел, жер ұғымының киелігін білу, 

салт-дәстүр, менталитет, тарихтың, музыкалық мұралардың маңызын бойына сіңіріп 

өсіру-ең басты қағидат.  

Рухани жаңғыру – адам бойындағы рухани күш-қуат, руханият, білім, тарих, салт-

дәстүр, музыкалық мұра. Жас ұрпақтың бойына көркемдік-эстетикалық тәрбиені сіңіру, 

оларды жан-жақты етіп тәрбиелеуде мектеп мұғалімдері мен музыка пәні 

мұғалімдерінің, оқытушылардың алдында тұрған зор міндет. 

Музыка – адам өмірінің серігі, көркемдік-эстетикалық тәрбие негізі болып 

табылады. Музыкаға деген сүйіспеншілік, баланың музыкаға жетік болу қабілеттері туа 

бітпейді, ол өсу, даму процесінде қалыптасады. 

Музыканың адам өміріндегі мәні ерекше. «Ол жоқ жерде адам тірлігі де жоқ» деп 

Ю.Фучек өте тауып айтқан. Музыканың әсер ықпалының күштілігі соншалық, ол 

адамдардың мінез-құлқымен салт-дәстүрінде өзгерте алады. 

Сөзіміз дәлелді болу үшін қытайлық тарих танушы, музыка зерттеушісі Сыма 

Цяньның мына пікірін еске алайық: «Дүниеге келген адам өміршең рухты, жүрек пен 

сананы еншілеп туады. Ал қайғы мен шаттық, ашу мен қуаныш болса туа бітетін 

қасиеттер емес, мұның бәрі де сыртқы әсерге деген адам сезімінің өзгеруі ғана, адам 

бойындағы сезімді қалыптастыратын да сол сыртқы әсерлер». 

Жақсы ән мен сазды музыка-жан азығы. Әсем ырғақты жан тебірентер ән, музыка 

тыңдаған адамның жүрегі жай тауып ерекше сезімге, қуанышқа бөленеді. 

Музыка-рухани қазына. Рухани қазынаның мөлдір бастау бұлағынан нәр ала 

білген бала адамгершілік пен асыл қасиеттерді бойына сіңіріп өседі.  

«Әнге әуес, күйге құмар бала-жаны сұлу, өмірге ғашық болып өседі» М.Әуезов. 
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Жас ұрпаққа музыка арқылы көркемдік-эстетикалық тәрбие беруде жалпы білім 

беретін мектептердің, балалар музыка мектептерінің алатын орны ерекше.  

«Эстетика сөзі» грек тілінен алынған. Сезім, түйсік деген мағынаны береді. 

Адамдардың көркемдік-эстетикалық сезімдері олардың өмірінде зор рөл атқарады. 

Әсемдікті көре, түсіне жасай білу адамның рухани өмірін байытады, қызғылықты етеді, 

олар ең жоғары рухани ләззаттануға мүмкіндік береді.  

Эстетикалық көзқарасты тәрбиелеудің негізгі құралы-өнер. 

Бүгінгі жаңартылған білім мазмұнында қосымша білім беру бағытына айрықша 

көңіл бөлінуде. Жас ұрпақтың бойына рухани құндылықтарды дамыту, эстетикалық 

тәрбие беру, бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Өзекті мәселені шешу мақсатында баланың 

бос уақытын тиімді пайдалану, ұлттық құндылықтар аясында тәрбие беру үшін әр 

жерлерде яғни, ауылдық, аудандық жерлерде балалар музыка мектептері, түрлі 

бағыттағы үйірмелер ашылуда. 

Қосымша білім беру қазіргі білім берудің қажетті компоненті болып табылады.ҚР 

президенті өсіп келе жатқан ұрпаққа білім беру мен тәрбиесін дамытудың басымды 

бағыттарын жүзеге асыруда оның рөлін,қоғам үшін оның нәтижелерінің 

маңыздылығын белгілейді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы » заңында қосымша білім беру – 

оқушыларды жан-жақты жетілдіру мақсатында жүзеге асырылатын тәрбиелеу мен 

оқыту үдерісі ретінде көрсетіледі. Жас жеткіншектердің интеллектуалды дамып,кәсіби 

бағдарлануына мектептен тыс білім беру жүйесі мен тәрбиенің тигізер үлесі ерекше. 

Қосымша білім баланың мектепте алған білімін кеңейтуге және тереңдетуге 

мүмкіндік береді, сондай-ақ оның болашақ мамандығын таңдауына да негіз болады. 

Оның басты құндылықтары - оқу-тәрбие процесін айшықтандыру, салауатты өмір 

салтын қалыптастыру, жеке тұлғаның өзін-өзі билеуін, шығармашылығын дамыту, 

педагогикалық шығармашылық үшін қажетті жағдай жасау, оқу-бағдарламалық және 

әдістемелік қамтамасыз етудің жаңа технологияларын құру, ақпараттық технологиялар 

негізінде жүйелік жетілдіру, дарынды балаларға қолдау көрсету және даралығын 

дамыту болып табылады.  

Біздің елімізде қазіргі таңда қосымша білім беру саласына, соның сапасына 

ерекше көңіл бөлініп отыр. 

 Оқушылардың бос уакытын тиімді ұйымдастыру,олардың күш-жігерін дұрыс 

бағытта жұмсау және бойында тұнып жатқан туа біткен қабілеттердің көзін ашып, 

өнерге баулу-қай кезеңде болмасын,өзектілігін жоғалтпаған мәселе.  

Педагогтар оқушылардың жеке-дара қабілеттерін дамытуды көздейді. Соған 

қарай оқушылардың бейімін,қызығушылығын дамытуды мақсат тұтады,әрбір жеке 

тұлға дүниетанымының қалыптасуын,адамгершілік қасиеттерінің, еңбекке деген 

сүйіспеншілігінің артуына, жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасайды. 

Қосымша білім беру саласы өзінше үлкен жүйе. Қосымша білім беру жүйесінің 

басты құнды басымдықтары: оқу-тәрбие үрдісін демократияландыру, салауатты өмір 

салтын қалыптастыру, жеке тұлғаның өзін-өзі билеуін, шығармашылығын дамыту. 

Сонымен қатар педагогикалық шығармашылық үшін қажетті жағдай жасау, оқу- 

бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз етудің жаңа технологияларын құру, 

балаларға қолдау көрсету және даралығын дамыту.  

Ал осы музыкалық мұраларымызды бала бойына сіңіріп, ұлттық 

құндылықтарымыздың сақталуын, әлемдік деңгейде орын алуына ықпал ететін бірде 

бір күш-музыка мұғалімдер, оқытушылар. Алайда, көп мектептерде музыка пәнінің 

мұғалімінің жоқтығы немесе жастардың сол мамандыққа бармайтындығы 

қынжылтатын жағдай. 
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Қазіргі мектептің, колледждердің, жоғары оқу орындарының музыка жетекшілері 

білім берудің ұлттық моделіне өту, оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа 

инновациялық педагогикалық технологияны игерген, психологиялық-педагогикалық 

диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі 

сүрлеуден тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс -әрекет үстінде 

өзіндік  даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл, өнерлі 

мұғалім болуын қажет етеді. 

Баланың көркемдік-эстетикалық дамуы сәтті болу үшін мұғалім, педагог жас 

ерекшелігіне сай әртүрлі  музыкалық шығармалар (күй, ән, пьеса т.б) сабақтардың 

түрлерін қызықты, әрі танымды өткізеді. Танымдық ықпалдар эстетикалық 

қобалжулармен неғұрлым байланыста болса, соғұрлым нәтижесі де, әсер етуі де 

жақсарады. Мұғалім балалар қажеттіліктерін, мүмкіндіктерін, қызығушылықтарын 

ескере отырып, әр біреуімен жұмыс жасауы, бала тұлғасының дербестігін көркемдік 

шығармашылық арқылы айқындауы, баланың өзін-өзі көрсетуіне мүмкіндік береді. 

Балаларға жағымды жағдай жасайтын болсақ, олар көркемдік-эстетикалық 

түсініктерді еркін меңгереді. Оқыту мен тәрбиелеу арқылы оларға білім беріп қана 

қоймай, тұлғалық дамуына жағдай жасай отырып, әрекеттілік қабілетін 

(интеллектуалды, эмоционалды, еңбектік, ерікті) дамыту керек. Бала адекватты, өнімді 

және нәтижелі дамиды. 

Ел келешегінің кемелді болуы - бүгінгі буынның қолында. Жастарға 

жауапкершілік жүгін арту үшін бағыт дұрыс болу қажет. Әрбір тұлғаның қарым-

қабілетін анықтап, дара жолға салу - ұтымды іс. Осы бағытта, жас ұрпаққа рухани 

құндылықтар, көркемдік-эстетикалық бағыттағы тәрбие беруде өз үлестерін қосып, 

шығармашылық бағытта жұмыс жасап жатқан Ұлан аудандық балалар музыка мектебін 

атауға болады. Мұнда аудандық, ауылдық жерлердегі мыңға жуық баланың дара 

қабілетін анықтап, қоғамда тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді. Балалардың жан-

жақты дамып, қандай да бір өнерді өміріне серік етуге септігі көп. 

«Дарынды балаларды оқыту, дамыту, қолдау әр ұстаздың міндеті. Менің 

оқушыларым ертеңгі Егемен Қазақстанның болашағы» мақсатымен ұжымдыбілікті 

басшысы, өнердің жанашыры, бірнеше оқу-құралдарының, мақалалардың авторы, 

Қазақстан Республикасының білім беру үздігі, «Алтынсарин» төс белгісінің иегері 

Аханова  Бақытжан Омарғалиевна басқарады. 

Аталмыш музыка мектебі  балаларға музыкалық білім мен адамгершілік,  

көркемдік-эстетикалық бағыттағы тәрбиемен қатар, қаншама уақыттарын 

компюьтердің алдында босқа өткізбей, балаларлың бос уақытын тиімді пайдалану, 

жақсы қасиеттерді бойына сіңіріп, бала бойындағы икемділікті, талаптылықты, 

көшбасшылықты, шығармашылықты шыңдауда зор үлес қосуда.   

Ұлы ғұлама Әбу Насыр Әль Фараби «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас 

жауы» демекші, жас ұрпақтарымыз халқымыздың рухани құндылықтарымен, інжу 

маржан ән күйлерімізбен мол мәдени мұраларымызбен тәрбиеленуде. 

Балалар музыка мектебінің басты мақсаты-оқушыларды жеке шығармашылығы 

жағынан өзін-өзі танытуға мүмкіндік жасау, оқуға ынталандыруды жоғарлату және 

кәсіптік бағдарлау, дарынын ашу, жеке тұлға қалыптастыруға бағыттау. 

Балалармузыка мектебі – Ұлан ауданының Қасым Қайсенов кенті мен Алмасай, 

Айыртау, І.Айттықов, Герасимовка, Тарғын ауылдарының балаларына қосымша 

музыкалық білім беруде. 

Көркемөнер-эстетикалық бағытында он үш оқыту бағыты бар: 

5-7 жылдық оқу мерзімімен фортепиано, домбыра, қобыз, гитара виолончель, 

баян, жетіген, шертер, скрипка  аспаптарында орындаушылық; 
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5-7 жылдық оқу мерзімімен хореография сыныбында хореографиялық 

орындаушылық; 

5-7 жылдық оқу мерзімімен эстрадалық вокал; 

5 жылдық білім беру мерзімімен хор сыныбы; 

5 жылдық оқу мерзімімен театр сыныбы. 

Балалар музыка мектебінің оқушылары көптеген халықаралық, республикалық, 

облыстық деңгейдегі сайыстарға қатысып, дипломант, лауреат атанып, жүлделі 

орындарға ие болып жүргені қуантарлық жағдай.Оқушы жетістігі- ұстаз еңбегі. Ұстазы 

жақсының-ұстамы жақсы деген осы болар! 

Атап айтсақ: 2015-2016 оқу жылында облыстық сайыста 1 орын-3, халықаралық 

сайыста бас жүлде-1, 1 орын-1, 2 орын -2 

2016-2017 оқу жылында облыстық сайыста 2 орын-2, республикалық сайыста бас 

жүлде-2 1 орын-1, 2 орын-3, 3 орын-1 

2017-2018 оқу жылында республикалық сайыста 1 орын-7, 2 орын-8, 3 орын-1, 

халықаралық деңгейде республикалық сайыста 1 орын-7, 2 орын-8, 3 орын-1, 

халықаралық сайыста бас жүлде-6, 1 орын-13, 2 орын-5, 3 орын-2 

Оқушылар саны жыл санап өсуде, 2015-2016 оқу жылында 66 оқушы болса, 

бүгінгі таңда 1000 балаға толып отыр. Бұл дегеніміз жас ұрпаққа ұлттық 

құндылықтарымызды, мәдениетіміз бен өнерімізді дәріптеу, рухани 

құндылықтарымызға деген жанашырлық деп білемін. 

Жалпы Шығыс Қазақстан облысында «ЮНЕСКО» қатарында төрт қосымша білім 

беру мектебі болса, соның бірі Ұлан аудандық балалар музыка мектебі. 

Бұл нақты міндеттер мен қажырлы еңбектің арқасында жеткен жетістік деп 

білеміз.Балалар музыка мектебіндегі  ұстаздар тәжірибелі, білімді, жас мамандар 

тәжірибелі ұстаздардан үлгі өнеге, тәжірибе алып, белсенділік танытып, қоғамдық 

шараларға белсене қатысады. 

Қоғам дамуы мен адамның жеке басының дамуы бір-бірімен тығыз байланысты. 

Қоғам адамды қаншалықты дәрежеде жетілдірсе, жетілген адам қоғамды соншалық 

дәрежеде дамытады. Тәрбиесіз қоғам – қоғам болудан, адам – адам болудан қалады. 

Материалдық және рухани байлық жасап, қоғамды дамытатын адамдар. Ал адамдарды 

соған дайындайтын, тәрбиелейтін – ұстаздар. Олай болса мұғалім – қоғам мен қоғамды, 

ғасыр мен ғасырды жалғастыратын буын. Тарихты жасайтын -халық, халықтың мінезін 

ашып, көңілін оятатын, саяси қырағылыққа, сенімділікке, адамгершілікке, ізгілікке, 

имандылыққа, бауырмашылдыққа, Отаншылдыққа, азаматтыққа, эстетикалық-

көркемдікке баулитын – ұстаз. 

Қорытындылай келе алда әлі ұзақ жол, үлкен асулар бар. Сол асулар мен 

қиындықты жеңу үшін жүрек пен білім, талант пен талап керек. Қазақ елінің абыройын 

асырып, мерейін үстем етер, әлем таңғалар, талай - талай жаңалық ашар білімділер, 

тапқырлар, эстетикалық, адамгершілік қабілеттерді бойына сіңірген ұрпақ керек. Осы 

Тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңіне жалғайтын, қазақ елінің 

ертеңі, болашағы үшін жауап беретін бүгінгі ұрпақ екенін ұмытпайық. 

Тәрбие жолы - қиын жол. Өмірді өрнектейтін адам –ұстаз шәкірт алдындағы 

парызын ешуақытта ұмытпайды. Мүлт етсе үлкен қателік жіберіп алатынын біледі. Ал 

тәрбиеде кеткен қателікті түзеу оңай іс емес. Орталықтағы әр ұстаз ізденуді, білім 

беруді, баулуды, тәрбиелеуді, шығармашылықпен еңбек етуді абыройлы міндет, 

айбынды мақсаты деп біледі. Жас ұрпақты білімді, жан- жақты етіп өсіруге әрбір ата-

ана, мектеп және бүкіл жұртшылық болып қатысу керек. Сондықтан да ұстаздар 

қауымы, сапалы білім бере отырып, еліміздің жас ұрпағын адамгершілікке, 

ұлтжандылыққа, көркемдік-эстетикалық құндылықтарға  тәрбиелейік! 
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“Сен де бір кірпіш дүниеге, Кетігін тап та бар қалан!”- деп Ұлы ақын Абай 

атамыздың сөзімен сөзімді аяқтаймын. 
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ЗАМАНАУИ  КЕЗЕҢДЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ РӨЛІ 
 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті 

күшейте түсуде. Білім саласында кез келген пән – қандай ортада болмасын өзінің айтар 

ойы, өмірге деген көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес қосары 

анық.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында Білім беру жүйесінің басты 

мақсаты ұлттық және азаматтық мәдени құндылықтар негізінде жеке тұлғаның 

қалыптасуына қажетті жағдай жасау керектігі бола тұра, еңбек ету арқылы өз қабілетін, 

ата-бабасының ұлттық дәстүрлері мен өнерін одан әрі дамытуға бағытталған-ды. 

Баланың ұлттық, тұлғалық, әдеп пен эстетикалық дамуына, кәсіп таңдауына, қазіргі 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімделуіне  жол ашады және еңбек етудің 

алғы шарттарын үйрену арқылы оқушыны жеке тұлға ретінде тәрбиелеп қалыптастыру 

мақсаты көзделеді. 

Жеке тұлға – бұл адамның психологиялық, рухани мәні, ол әртүрлі жинақталған 

қасиеттер жүйесіне тән. Жеке тұлғаның өзіндік әрекетінің нәтижесінде оның бойында 

мынандай қасиеттер қалыптасады: 

1.Өз бетінше ойлау біліктері мен ізденімпаздығы. 

2.Оқуға деген ынтасының артуы.  

3.Берілген білімді игеріп қана қоймай, сонымен қатар оны жаңалап және тиімді 

жолдарын түсіне білуі. 

4.Басқа оқушылардың түсіндірмелеріне сын көзбен қарау. 

5.Өз ойының дербестігі. 

6.Жеке тұлғаның өз бетінше кітаппен жұмыс істеу, бақылау, жаттығу, 

эксперимент жүзінде іскерлігімен дағдысын қалыптастыра білу.Әр оқушыға жеке тұлға 

ретінде қарау үшін келесі - ой пікірлерге назар аудару қажет: 

-жеке тұлға бұл білімнің мақсаты; 

-білім деңгейі орташа оқушы жоқ; 

-кемшіліктерге шыдамдылық; 

-қатеге құқықты; 

-тыйым салмай бағыттау; бұйрық бермей ұйымдастыру; өзі шешімім қабылдай 

білу; 

- оқушыны жетістікке жеткізе білу.  



193 
 

Осы бірқатар мақсатты жүзеге асыру барысында, оқушыларға берілетін  тәлім-

тәрбие үрдісін жетілдіру, жұмыс мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым-

қатынастарды жаңғырту, еңбек біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке өнімділігін 

арттыруға ынталандыру міндеттерін мұғалімге жүктейді. Жас ұрпақты қоғамдық 

өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір 

сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды міндеттейді. Сол себепті, әр оқушыға оның 

қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру өрісі қажет.  

Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін меңгеру 

арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа ала отырып 

жұмысты жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі тігілген бұйымдарды зерттей отырып, баға 

берумен келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, ұлттық, этикалық және т.б. 

қасиеттерді өз бойларына қалыптастырады. Еңбек сабағында оқушылардың іске 

икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып 

қалыптастырамыз. Оқушылар отбасында да тұрмыстың әр түрлі өнімді еңбегіне 

қатысады. Баланың бойындағы сапалық қасиеттері, еңбекке қызығушылығы, табиғатты 

қорғауы, ұқыптылығы арқылы еңбекке қабілетті тұлғаны қалыптастыра аламыз. Қазіргі 

кезде білім беру кеңістігінде иновациялық үрдістерінің бағыттарының бірі – мектепке 

бағдарлау болып табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық 

ескеріліп, сол қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, нақты білім беріледі.Оқыту 

мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуге ерекше мән 

беруіміз керек.   

Пәнді тиімді ұйымдастыру және оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыру 

мұғалімге байланысты. Ұлы ағартушымыз Ахмет Байтұрсынұлы «Бала оқытуды жақсы 

білейін деген адам, әуелі балаға үйрететін нәрселерін өзі де жақсы білуі керек» деп 

тұжырымдағандай технология сабағын қызықты өткізіп, оқушылардың шығармашылық 

ойлау қабілетін дамыту үшін ең алдымен мұғалім өзі шебер болуы керек. Жан-жақты 

дамыған, әрқашан ізденісте болған мұғалім ғана шәкірттерін жеке тұлға ретінде 

қалыптастыра алады.  

Технология сабағы – әрбір оқушының рухани байып, дүниетанымын 

қалыптастыратын пәндердің бірі. Технология пәнінің мұғалімі өзінің лауазымдық 

міндеттеріне сай еңбекке баулудың, тәрбиелеудің әдістемесі мен бағдарламасына 

сәйкес балаларды оқыту жұмыстарын жүйелі жүргізуі тиіс. 

Технология пәнін халықтық педагогикамен ұштастырудың маңызы айрықша. 

Себебі ол - білім алушылардың еңбекке икемділігі мен дағдысын, оларды практикада 

қолдануда дайындығын қалыптастырады. Мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес 

еңбекке баулудың оқу жоспары мен үйірме материалдарын құрастырады. Сонымен 

қатар, оқушыларды техникалық шығармашылыққа, халықтық, ұлттық өнерді 

жалғастыруға, ұтымды еңбек етуге және өнертапқыштыққа ұмтылысын 

дамытады.Технология пәні мұғалімінің кәсіптік бағдарлау жұмыстарын үнемі 

тиімділікпен жүргізіп отыруы маңызды  міндеттердің бірі. 

Қолданбалы қолөнері адамдардың көркемдік талғамының қалыптасуына ерекше 

әсер етеді. Бұл пән ұрпаққа эстетикалық тәрбие береді және тек білім ғана беріп қана 

қоймай, еңбекке, айналаға дұрыс қарым-қатынасын қалыптастырады 

Технология – пәні география, бейнелеу өнері, тарих, музыка пәндерімен тығыз 

байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі – қазіргі заманға сай ақпараттық-

коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне қажетті 

мамандықты таңдап, оның ерекшеліктері жөнінде тұтас ақпаратты ұсына отырып, 

қалаған мамандығын анықтауға көмектеседі. Балаларды еңбекке тәрбиелеу – қол еңбегі 

сабағынан басталады. Адам баласы туа сала емес, көре-көре, жүре-жүре жетіледі. Бір 

адам еңбекке өте қабілетті болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас 
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шағында еңбек тәрбиесін дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне 

үлкен әсер етеді.  

К.Д .Ушинский талаптарының ең бастыларының бірі - еңбексүйгіштікке, еңбек 

ете білуге және еңбекке ынталы болуға тәрбиелеу. Кімде-кім пайдалы еңбекпен 

айналысса, сол адам қоғамның лайықты азаматы бола алады деп білді. Ушинский 

баланың санасына сәби кезінен-ақ, еңбек етудің қажеттілігі мен маңыздылығын 

ұялатуды, пайдалы іс істеуге тырысушылыққа және қандай істе болса да шын ниетпен 

және ұқыпты орындауға тәрбиелеуді ұсынды.Сонымен бірге ой еңбегі мен дене 

еңбегінің алмасып отыруына да ерекше мән бер-ді. "Ой еңбегінен кейін дене еңбегімен 

айналысу жанға жайлы ғана емес, ол өте пайдалы тынығу" - деп есептеді. 

Қазақ ағартушыларының бірі Ы.Алтынсарин педагогикалық тақырыптағы 

өлеңдері мен әңгімелерінде, аудармаларында өнімді еңбек – еңбек тәрбиесінің құралы 

деп тұжырым жасады. 

Абай нағыз пайдалы еңбек деп әр түрлі қолөнерді, егіншілікті және білім алуды, 

оқуды есептеді. Ақыл-білім алу күрделі еңбек арқылы келеді деп философиялық 

тұжырым жасады. 

Ол жастарды ең алдымен отбасында, мектепте және әдебиет арқылы тәрбиелеуді 

маңызды рөлін ерекше бағалады.Еңбекті дәріптеп жастарға еңбек адамын үлгі-өнеге 

ретінде ұсыну "Аяз би" ертегісіндегі Аяз би "Кер құла атты Кендебайдағы" Кендебай, 

т.б. бейнелері арқылы беріліп отырған. 

Халқымыз еңбек пен өнерді егіз санаған. Жүн иіріп, өрнек тоқу, киіз басып, үй 

жабу, ою ойып, сырмақ, түс киіз өрнектеу, тері илеп, бас киім тігу қыздар, әйелдер 

үшін ерекше өнер санаған. 

Ал тері, ағаш, темірмен байланысты кәсіптерді ер адамдар атқарған. Аяқ киім 

(етік, мөсі, кебіс, шоқай, шәркей тігетін етікшілік, қайыстан жүген тартып, өмілдірік, 

қүйысқан, қамшы, шідер секілді әбзел істейтін өрімшілік үлкен өнер болып есептелген. 

Ағаштан - ашамай, арба, шанажасайтын балташыларды темірден - құрал-сайман 

еңбек құралдарын немесе әшекей зергерлік бұйымдар жасаушы ұсталарды халық 

жоғары бағалаған.Халық педагогикасынан орын алған еңбек және еңбекке тәрбиелеу 

қазіргі педагогика теориясы принциптерімен ұштасып жатыр. Еркін еңбек барысында 

өзінің және бүкіл қоғам мүшелерінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін адам 

материалдық және рухани құндылық жасайды. Шығармашылық еңбек барысында адам 

өз күшінің шамасын және қабілетін анықтайды. Қоғамның басты талаптарының бірі - 

әр азаматтың өмірде өз орнында толық күш-жігерін жұмсап, қоғамдағы байлықты 

еселей түсуге еңбек үлесін қосуы, еңбекке адал, саналы қатынасу болып табылады. 

Егер бала отбасында еңбек тәрбиесін дұрыс алып шықса, мектепте іскерлікке 

үйрену оңайға түседі. Өйткені, отбасында алған еңбек дағдылары балаға түрлі 

мамандықты үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып отырады.  

Нақты тақырып төңірегінде оқушының алдында әр кезеңде мақсатқа қол 

жеткізудегі ұмтылыс нығая түспек. 

Жаңашыл әдістер мен жаңа технологияның білім берудегі алатын орны ерекше 

маңызды болмақ. Дамудың жаңа сатысында бағыт алған мектептің ең негізгі өзегі 

мұғалімнің жеке басының ізденімпаздығы мен білімділігіне көп жағдайда байланысты 

болып табылады. Жалпы пәндер бойынша В.Ф.Шаталовтың ұсынған әдісі  тірек –

конспект, диаграмма, график, логикалық тірек-сызба арқылы теориялық материалдарды 

блокпен оқытып, дамыта оқыту технологиясы бойынша оқушылардың әр түрлі 

кезеңдерінде үздіксіз білім алуға жағдай жасап, оқыта отырып дамытуға, екіншіден өз 

бетінше білім жинақтауға шығармашылықпен жұмыс істеп жеке тұлғаның өмірге 

бейімделуіне ықпал жасайды. 
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Жаңа технология жүйесінде проблемалық және іскерлік ойын арқылы оқытудың 

да маңызы зор. Оқушылар әр түрлі проблемаларды талдайды, оның шешу жолдарын 

іздестіреді. Мұндай сабақтар оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытады, 

пәнге қызығуын арттырады, өмірде кездесетін түрлі қиындықтарды жеңуге 

тәрбиелейді. Қорыта айтқанда, сабақты жоспарға негіздеп, жаңашыл әдістермен 

жүргізу тиімді, яғни сабақты бір тип бойынша қалыптастыруға болмайды, оған заман 

талабына байланысты технологиялық әдістерді пайдаланып қызықты және жан–жақты 

тәсілмен өткізе алсақ, болашақ ұрпақтың білімді болатынына сенемін. Технология 

сабағында оқушыларды шығармашылыққа баулу, талғамын қалыптастыру, сондай-ақ 

адамгершілікке тәрбиелеу жұмыстары жүргізіледі.Бүгінгі күннің сұранысына сәйкес 

білімді, кез келген әлеуметтік ортаға қалыптаса алатын, өзіндік жетіле алатын тұлға 

тәрбиелеу ұстаздардың қолында. 

Үнемі өзгеріп тұрған әлем адамнан да қабілет пен қажеттіліктерді толассыз 

дамытуды талап етеді, осы тұрғыдан алғанда қазіргі кездегі технология пәні өз алдына 

мынадай міндеттерді көздейді. 

-жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру; 

-тұлғаның өздігінен айқындалуын қамтамасыз ететін тұлғалық қасиеттерін 

дамыту; 

-оның өздігінен жетілуіне жағдай жасау; 

-зерттеудің ғылыми әдістер туралы негізгі түсініктерін игеру; 

-ұлттық қолданбалы өнерге қызығушылығын дамыту, ұлттық мәдениетті 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

Жеке тұлғаны қалыптастыруда әрбір ұстаз шәкірпен ынтымақтастықты орнатып, 

шығармашылық негізде әрекет ету керек және мына мәселелерге назар аударған жөн: 

1.Тұлғаның қалыптасып, өз бейнесін табуы, даралық, руханилық болмысын 

танытуы; 

2.Оқушы тұлғасына қолдау көрсету және өзін-өзі қорғауға ұмтылдыру; 

3.Тұлғаны түсіну, салауатты өмір мен өзіндік қатынастың негізін қалау; 

4.Жаңа ақпаратты талдай отырып, терең меңгеруге, маңызын анықтай алуға 

мүмкіндік жасау.  

Осы жайттарды ескере отырып, оқушының жеке тұлға ретінде дербес өзіндік 

әлеміне бойлату арқылы өзін-өзі дамытуға, өз мүмкіндіктерін таныттырып, оны жүзеге 

асыруға, өз жан дүниесінің бай екендігіне сезіндіруге бағыттайтын әрбір ұстаз өз 

қызметін үлкен сеніммен атқарғаны жөн.Себебі мұғалім ең жауапты міндетті 

орындайды-ол адамды, жеке тұлғаны қалыптастырады.Мұғалімі қандай болса, шәкірті 

де сондай сенім жүгін көтереді. 

Жастарды еңбекке баулып, олардың өнерлі болуы қоғамдық өмірге үлкен әсерін 

тигізеді. Тұлғаның эстетикалық тәрбиесі өнер мен табиғатты қабылдауынан, 

адамдармен қарым-қатынасынан байқалады. Мысалға ұрпақты ұлттық сезім мен 

руханилыққа тәрбиелеу барысында ұлттық ою-өрнегіміздің алатын орны ерекше. Және 

де бүгінгі таңда өркениеттің соншалықты дамығандығы адамның өмір сүру жағдайы 

біршама жеңілдеді, алайда сол жеңілдіктердің әкеліп жатқан зияндарында жоққа 

шығаруға тағы болмайды. Адамдарда көбірек шаршау, қажу, ренішті күйлер, депресия 

болады. Міне осы жағдайларды болдырмас үшін баланы барынша  тұлғалық жақсы 

сапаға тәрбиелеу, шығармашылық қабілетін шыңдап, сұлулық сезіміне тәрбиелеуіміз 

қажет. Ол тұрғыда технология пәнінде қағазбен жұмыс істеу(оригами) өз үлесін 

қосады, яғни, бала қағазбен жұмыс жасау арқылы түрлі қимыл әрекетті игереді, ойы бір 

ортаға шоғырланады, ойлау және есте сақтау қабілеті дамиды. Сондай-ақ көркемдік – 

қолданбалы жұмыстарды үйрету оқушының еңбек білімі мен шеберлігін 

қалыптастыруда өз үлесін тигізеді. Қәзіргі кезде заман талабына сай ұстаздардың 
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алдына қойған мақсаты – мектеп қабырғасында оқып жатқан жас жеткіншектерді 

ұлтымыздың көне салт-дәстүрімен таныстырып, еңбекке, өнерге деген сүйіспеншілігін 

арттыру. Бұл жалғыз ұстаздың ғана емес, қазағымыздың әдет-ғұрпы мен қолөнерін 

жадымызда ұстап, оны ұмыт қалдырмау баршамыздың міндетіміз. 

Сөз соңында, жеке тұлға қалыптастыруда, оның ішінде заманауи тұлға 

қалыптастыруда технология пәнінің пайдасы зор демекпін. Сондықтан мектеп 

табалдырығын аттап бастаған әрбір бүлдіршін еңбекке ұмтылып, біліммен сусындап, өз 

Отанына ықпалын тигізуі қажет. Ал, ол үшін дұрыс тәрбие мен бағыт қажет. Адами 

құндылықтарды бойына жиып өскен ұрпақ қана бәсекелестік жайлаған заманда елді 

дамытады, көркейтеді. Сөз соңында ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының «Басқадан 

кем болмас үшін білім керек, білімді болуға оқу керек, ал бай болуға кәсіп керек» деген 

дана сөзімен аяқтағым келеді. 
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КОЛЛЕДЖДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІН КӘСІБИ БАСҚАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Алдыңғы қатарлы дамыған мемлекет пен азаматтық қоғам құруға ұмтылыс 

жасалып отырған қазіргі кезде еліміз үшін оның теориялық негіздерін айқындап, нақты 

іс - қимыл стратегиясын жасау маңызды мәселе болып отыр. Кез келген әрекет ғылыми 

тұрғыда негізделіп, мақсатты, жоспарлы түрде іске асырылса ғана тиімді нәтиже 

беретіні анық. 
Бүгінгі күні техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі тың жолға түсті. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев кәсіптік –техникалық білім беру жүйесін жаңғырту үшін 
әлемдік білім беру деңгейіне жеткізуді мақсат етіп отыр. Осы мақсатта техникалық 
және кәсіптік білім беру жүйесі жаңғыртылып, педагог мамандардың беделін көтеріп, 
білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру бағытындағы түрлі жұмыстар атқарылып 
келеді. Елбасы: «Кәсіптік – техникалық және жоғары білім бірінші кезекте ұлттық 
экономикалық мамандарға деген қазіргі және келешектегі сұранысын барынша өтеуге 
бағдар ұстауы керек», -деген болатын. Осы бағдарға сәйкес кәсіптік – техникалық білім 
берудің басты мақсаты- өндіріске бейімделген, кәсіптік шеберлігі шыңдалған, білікті 
кәсіби маман дайындау, рухани дүниесі бай, адамгершілігі мол, әрдайым ұлттық 
құндылықтарды бағалауға және дамытуға қабілетті жеке тұлға дайындау. Аталған 
мақсатты іске асыруда кәсіптік – техникалық білім беру мамандары облыс, республика 
деңгейінде өтетін байқауларға, ғылыми жобаларға студенттерді қатыстырып, олардың 
жан-жақты қалыптасуына, тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп келеді. Колледждерде білім 
беру қызметі оқытушылар мен студенттердің инновациялық құзіретін дамытатын білім 
беруді, ақпараттық – коммуникативтік және компьютерлік технологиялар мен 
құралдарды жүйелі түрде енгізуде[1, б. 3]. 

Колледждерде – кәсіби оқытуды іске асыратын оқытудың институционалдық 
формасы болып табылады. Қазақстан Республикасында бейіндік оқыту жалпы білім 
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беретін мектептің 10-11 сыныптарында жүзеге асырылады, сондықтан білім берудің 
осы сатысын «бейіндік мектеп» деп атауға толық негіз бар.  

Кәсіби оқытудың ең басты ерекшеліктерінің бірі – білім, іскерлік, дағдылар 
қалыптастырудан құзіреттілік тұрғыға көшу. Яғни мұғалімді бейіндік оқытудың 
принциптеріне сәйкес педагогикалық процесті ұйымдастыруға қажетті білім беру іс-
әрекеттің дара және топтық формаларын кіріктіруге, бастауыш, орта және жоғары 
кәсіби оқу мекемелерінің, сондай-ақ қосымша білім беру мекемелерінің өзара әрекеті 
және ынтымақтастығын қамтамасыз ететін ашық білім беру ортасын жобалауға, білім 
беру мазмұнының баламалылығын қамтамасыз етуге, оқушылардың білім алу іс-
әрекетін түрлі деңгейде ұйымдастыруға арнайы даярлау қажеттігі туады. 

Колледждерде жұмыс жасайтын мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін 
қалыптастырудағы шешілмей келе жатқан мәселенің бірі – педагогта өзінің 
педагогикалық ойлауын жаңартуға, инновациялық іс-әрекет атқаруға мотивациялық 
дайындығын көтеруге, кәсіби өрлеуге сұраныс тудыратын құралдар табу болып 
отырғандығы екендігін айтуға болады.  

Колледждер үшін өзіндік идеялары бар, жаңа оқу бағдарламаларын жасауға және 
жүргізуге қабілетті, жоғары интеллектуалдық әлеуетке және ғылыми құзырға ие 
мұғалім қажет. Бейіндік оқыту жағдайында әдістемелік даярлығы қалыптасқан, сабақта 
оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудың түрлі әдістерін меңгерген тұлға 
болуы тиіс. Ол оқушылармен бірге олардың пәнге қызығушылығын арттыру 
мақсатында ізденістік-зерттеу жұмыстарын үнемі жүргізуі керек. Бейіндік 
сыныптардағы мұғалім – оқу, ізденістік жұмыстың ұйымдастырушысы, кеңесші болып 
табылады [2, б. 7]. 

Қазіргі кезде Қазақстанда жалпы орта білім беретін мектепте оқушыларды 
кәсіпкерлікке оқыту, кәсіптік оқыту педагогтарын, оқушыларды кәсіпкерлікке оқытуда, 
кәсіби даярлау мәселелерін шешуде жүйелілік жоқ деуге болады. 

Кәсіби оқыту педагогын колледж жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін 
оқытуға даярлаудағы педагогикалық білімдердің құрылымын кәсіби білім беру 
процесінде пайдаланса, онда оның педагогикалық білімдер, іскерліктер мен 
дағдылардың тұтас жүйесін құруға мүмкіндік туады деп болжай келе, сол жүйені 
критерийлер мен көрсеткіштер арқылы дәйектедік. 

Болашақ кәсіби оқыту педагогын колледж жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет 
негіздерін оқытуға даярлау моделін осы аталған саладағы маман сипаттамасының 
құрамдас бөлігі ретінде қарастырған жөн. 

Педагогтардың кәсіби қиындықтарын зерттеу жоғары сыныпта бейіндік оқытуды 
енгізудің негізінен мұғалімнің өзінің кәсіби іс-әрекетінде сапалы өзгерістерге 
тәуелділігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Педагогикалық – 
психологиялық әдебиеттерде талдау барысында бейіндік мектепте жұмыс жасайтын 
кәсіби оқыту педагогының кәсіби құзіреттілігі осы педагогтардың бейіндік оқытуды 
жүзеге асыруға теориялық, практикалық және мотивациялық даярлығының болуын 
көздейді. 

Сонымен колледжде білім беру үдерісін басқаруда педагогтердің кәсіби 
құзырлығын кәсіби білім беру процесінде пайдаланса, онда оның педагогикалық 
білімдер, іскерліктер мен дағдылардың тұтас жүйесін құруға мүмкіндік туады. Енді 
білім беру үрдісіндегі инновациялық басқару жүйесінің мәніне тоқталсақ. Колледжде 
педагогтердің кәсіби дамуын басқару. Педагогикалық-психологиялық  әдебиеттерді 
талдау барысында  колледждерде жұмыс жасайтын кәсіби оқыту педагогының кәсіби 
құзіреттілігі осы педагогтардың бейіндік оқытуды жүзеге асыруға теориялық, 
практикалық және мотивациялық даярлығының болуын көздейді .  

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдау болашақ маманның кәсіби қажетті 
қасиетін қалыптастыру барысында оның мотивациялық, теориялық және практикалық 
компоненттерін дамыту керектігі көрінді. 
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Мотивациялық компоненттің қалыптасуы екі критерий арқылы көрсетіледі: 
арнайы және кәсіби білімдерге қажеттілік және бейіндік оқытуды ұйымдастыруға 
қызығушылық. 

Қарастырылып отырған жоғары кәсіптік оқу орындарының студенттерін бейіндік 
мектеп жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға даярлаудың бұл 
компоненттері бір-бірімен тығыз байланысты және аталған даярлықтың күрделі 
деңгейлік құрылымын құрайды. 

Сонымен, біз теориялық талдаулар жасау барысында мынадай қорытындыға 
келдік : 

а) болашақ кәсіби оқыту педагогтарын колледж жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет 
негіздерін оқұытуға даярлау үшін ең алдымен оларға сабақ беретін оқытушылардың 
әдістемелік даярлығын жетілдіру қажет; 

ә) тиісті пәндердің мазмұндарына зерттеу пәніне байланысты қосымшалар енгізу 
керек; 

б) қалыптастырылатын феномен бойынша арнайы курстар жасалып, өткізілуі тиіс.  
Міне, осылар болашақ кәсіби оқыту педагогтарын колледж жағдайында 

кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға даярлаудың дидактикалық жүйесінің мазмұны 
болып табылады. 

Қазақстан Республкасының педогогика саласы қызметкерлерінің деңгйлік 
бағдарлама негізіндегі біліктілікті көтеру курстарында оқыту құқына ПШО Кембридж 
Университеті эксперттері дайындаған және Халықаралық Кембридж емтихан кеңесі – 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ сертификаты бар жаттықтырушылар ие. 
Көрсетілген уақыт аралығында үшінші (базалық) деңгей бойынша 304 жаттықтырушы 
дайындықтан өтті. 237 жаттықтырушы Халықаралық Кембридж емтихан кеңесінің 
сертификатын алды. 

Есеп беру айналымындағы уақыт аралығында Қазақстан Республикасының 
педогогика саласы қызметкерлерінің деңгейлік бағдарлама негізінде біліктілігін көтеру 
курстарынан оқытудан өтті. 

Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның ХХІ ғасырдағы дамуы білім беру деңгейін 
арттыруға тікелей байланысты болатынына тоқталды. 

Біздің университет аз уақытта зор беделге ие болды. Бүгінде бұл оқу орны 
әлемнің жетекші университеттерімен қатар тұр [3, б. 6]. Біз халықаралық стандарттарға 
сәйкес келетін мамандарды даярлайтын боламыз. Біз үшін әлемдік экономикалық және 
ғылым-білім бәсекелестігіне дайын болу маңызды деп санаймын, - деп атап өтті 
Мемлекет басшысы. 

Н.Ә. Назарбаев отырысқа ұсынылған құжаттардың қабылдануымен 
Университетте әлемдік стандарттарға жауап беретін құрылым жұмыс істей 
бастайтынын атап өтті. 

Қазірден бастап негізгі академиялық және атқарушылық функциялар бірыңғай 
органға біріктіріледі. Ректор, Академиялық және Ғылыми кеңестер тек академиялық 
бағытпен шектелмей, университет қызметіне белсене қатысатын болады. 
Консультативтік-кеңес беруші Академиялық және Ғылыми кеңестерге дербес органдар 
өкілеттігі беріледі, - деді Мемлекет басшысы. 

Қазақстан Президенті Университет классикалық академиялық басқару жүйесіне 
көшуді аяқтағанын атап көрсетті . 

Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев инновациялық біллім беруді 
дамыту стратегиясына сәйкес қазіргі кезеңде инновациялық білім берудің дамуы жаңа 
фазаға көшті. Инновациялық білім беру стратегиясы білім беру жүйесінің мектепке 
дейінгі кезеңнен бастап жоғарғы оқудан кейінгі кезеңді қамтиды. Біздің көзқарасымыз 
бойынша оны жүзеге асыруда инновациялық білім беру жобаларының алатын орны 
ерекше. Олар келесілермен байланыста: 

- технологиялық инновациялармен – білім беру мекемелерінің 
ақпараттандырулары, ақпараттық-спутниктік білім беру технологиялары, оқыту 
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жүйесін ақпараттандырылуы мен жоспарлануы, білімді меңгеру сапасының 
мониторигі, ұжымдық тренингтер (соның ішінде онлайн) және т.б.; 

- оқыту үдерісін техникалық жабдықтаулармен байланысты техникалық 
инновациялармен (білім алушылардың сабаққа қатысуларын электронды тіркеу, 
электронды оқу залдары,электронды диспечерлер т.б.); 

- бизнестегі инновацияға бағытталған құзіреттілікті қалыптастыруға, кәсіби білім 
беру бағдарламаларына, зерттеушілік инновацияға т.б.; 

- дидактикалық – инновациялық оқыту үдерісін жүргізу жолдары мен әдістері, 
жеке модульдік жоспарлаудың жолдары. 

Инновациялық білім беру жобалары қазіргі білім беру моделі мен ұлттық білім 
беру жүйесінің модернизациясы жалпы айтқанда халықаралық білім беру одағына ену 
ғылым мен бизнестің, интеграциялық білім берудің жаңа қадамға өту қоры болып 
саналады [4, б. 11]. 

Сонымен, мұғалімдердің коммуникациялық қызмет картасы, басқару стильдері 
бойынша көрсеткіштері мен студенттердің  реактивті және тұлғалық мазасыздықтары 
арасындағы байланыстың болуы мұғалім құзіреттілігі мен басқару стильдерінің 
оқушының психикалық күйлеріне әсер ететіндігін көрсетеді. 

Сондықтан колледжде білім беру үрдісін басқаруда педагогтің басқару стильдері 
студенттердің тұлғалық джамуына әсер етіп, кәсіби бағыттарын дамытады деген 
болжамымыз дәлелденді. Біз зерттеген мәселе алынып отырған бағыттың тек бір ғана 
тармағы, сондықтан колледждегі білім беруді басқаруға әсер ететін басқа да 
факторларын зерттеу жұмыстары өз жалғасын табады деген ойдамыз. 
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КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ БЕЙІНДІК 

МЕКТЕПТЕ ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ АРНАЙЫ ДАЯРЛАУ 
 

Білім беру мәселесі «Қазақстан-2030» ұзақ мерзімді Стратегиясының маңызды 

басымдылықтарының бірі болып танылды. Қазақстандағы білім беру реформаларының 

жалпы мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу. Ел 

Президенті республиканы әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіргізу туралы 

міндет қойған болатын. 

Әлемдік білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті және экономиканы 

индустриялық- инновациялық дамытудың қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін, 
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тиімділігі жоғары білім беру жүйесін қалыптастыру ел Президентінің жыл сайынғы 

Қазақстан халқына жолдауларында үнемі қойылып келеді.  

Бүгінгі  қоғам сұранысындағы маман қандай болу қажет? Жалпы қоғам 

сұраныстары қоғамның өзгермелі өмір жағдайларына, экономикалық даму қарқынына 

тез әрі жылдам бейімделе алатын білімді, ұтқыр, шығармашыл, бастамашыл, өзін-өзі 

жетілдіруге мүдделі және қабілетті адамдарды қажет екендінін көрсетеді.  

Ақпараттар легі өте көп болғандықтан, бүгінгі таңда мамандарға өмір бойына 

жететін терең білім нәрімен сусындату мүмкін емес. Сондықтан білімді барлық өмір 

бойына алу емес, керісінше, өмір бойы білім алу қажеттілігі туындайды. Бұл жоғары 

мәдениетті, шығармашылық тұрғыдан ойлай алатын, жаңашылдыққа құштар 

мамандарды даярлау барысында іске асырылуы қажет. Мұның өзі кәсіби білім беру 

барысында кәсіби іс-әрекеттің негізгі ерекшеліктерін есепке алуды және оларды тиімді 

пайдалануды қажет етеді. 

Инновациялық процесс болып табылатын бейіндік оқытуды енгізуде оқытуды 

даралаудың субъектісі ретінде мұғалім негізгі рөл атқарады. Бұл мұғалімнен оның  

кәсіби-педагогикалық позициясы тұлғаға бағдарланған позицияға ауыстыруды талап 

етеді. Е.М.Борисованың айтуынша, педагогикалық позицияның осылай өзгеруі үш 

негізгі бағытта жүреді: 1) оқушыларға дамуда болатын субъект ретінде қатынас; 2) 

адамдық өзара қарым-қатынас мәдениетінің өзгеруі; 3) өзіне дамуда болатын субъект 

ретінде қатынас. Міне осы жерде мұғалім тұлғасының оқушыны дамытудың негізі 

болып табылатындығын да мойындау қажет. 

Қазіргі кезде Қазақтанда жалпы  білім беретін бейіндік мектептерді оқушыларды 

кәсіпкерлікке оқыту, кәсіптік оқыту педагогтарын оқушыларды кәсіпкерлікке оқытуға 

кәсіби даярлау мәселелерін шешуде біржүйелілік жоқ десе де болады. Осы 

айтылғандардың барлығы бізге жоғары оқу орындарында болашақ кәсіби оқыту 

педагогын бейіндік мектеп жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға 

даярлау қажеттілігін дәлелдейді. 

Бүгінгі күні осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында жалпы білім беретін 

мектептің жоғары сыныбында бейіндік оқыту енгізіліп отыр. Осыған байланысты 

кәсіптік білім беру саласында педагог-мамандарды бейіндік мектепте жұмыс істеуге 

арнайы даярлау  күн тәртібіндегі мәселелердің бірі . 

Бейіндік мектеп – бейіндік оқыту жүйесін іске асыратын оқыту түрінің 

институционалдық формасы. Қазақстан Республикасында бейіндік оқыту жалпы білім 

беретін мектептің 10-11 сыныптарында жүзеге асырылатындықтан бұл сатыны 

«бейіндік мектеп» деп атауға толықтай негіз бар.Бейіндік мектептер үшін өзіндік 

идеялары бар, жаңа инновациялық оқу бағдарламаларын жасауға және де жүргізуге 

қабілетті, жоғары интеллектуалдық әлеуетке және ғылыми құзырға ие мұғалім қажет. 

Ол оқушылармен бірге олардың пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында ізденістік-

зерттеу жұмыстарын үнемі жүргізуі керек.  

Бейіндік мектепте жұмыс жасайтын мұғалімді даярлау нені есепке ала отырып 

жүргізілуі керек және мұғалім қандай құзыреттіліктерге ие болуы қажет? Бұл сұраққа 

жан-жақты жауап алу үшін ең алдымен кәсіби дайындықтың мәнін ашуға 

тиіспіз.«Дайындық» сөзі әр түрлі мағынада беріледі: жағдай, бір нәрсеге дайындық; 

бір нәрсеге бел буу; бір нәрсені пайдалануға жарамды күйге әкелу; т.с.с. бұдан 

шығатын қорытынды, даярлық жағдайын нәтиже және бір нәрсеге бағдар ретінде деп 

түсінсе болады. 

Кейбір педагогикалық әдебиеттерде «кәсіби дайындық» термині көп жағдайда 

«кәсіби даярлау» ұғымымен сәйкестендіріледі және бірнеше мағынада қолданылады. 

Оның ішінде неғұрлым кең таралғаны – ұйымдастыру, керек нәрсеге үйрету, қажет 
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білімдерді беру. Дегенмен де, біздің ойымызша, «кәсіби даярлау» ұғымы процесті 

білдірсе, «кәсіби дайындық» түсінігі оның нәтижесін көрсетеді. 

Болашақ кәсіби оқыту педагогын бейіндік мектеп жағдайында кәсіпкерлік іс-

әрекет негіздерін оқытуға даярлау оқытушылардан да, студенттерден де осы әрекеттің 

түпкі мақсатын саналы түрде ұғынуды талап етеді. Мұның өзі осы зерттеу пәні 

бойынша нақтылы бағыт болуын айғақтайды. Кәсіби оқыту педагогының бейіндік 

мектеп жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға даярлығы дегеніміз –

бейіндік мектеп жағдайында білім беру іс-әрекетінің әртүрлі формаларын кіріктіру, 

ашық білім беру ортасын жобалау, баламалы білім беру мазмұнын жобалау және 

құрастыру, оқушылардың әртүрлі деңгейдегі білім алу іс-әрекетін ұйымдастыру 

құзыреттіліктерінің қалыптасуы, ал «кәсіби оқыту педагогын бейіндік мектеп 

жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға даярлау»  осы құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған мамандарды кәсіби даярлау процесі болып табылады. 

Бейіндік мектептің мұғалімінің басты міндеті - осы құзыреттіліктерді 

қалыптастыру екені даусыз. Сонымен қатар бейіндік оқыту жағдайында оқушылардың 

оқу жетістіктерінбағалауда мұғалім меңгерілген білім беру мазмұнын практикалық-

танымдық, құндылықтық-бағдарлық және коммуникативтік міндеттер мен мәселелерді 

шешуде қолдана алу қабілетін есепке ала білуі керек. Атап айтсақ, бейіндік мектепке 

когнитивті, операциялық- технологиялық, мотивациялық, этикалық, әлеуметтік, мінез-

құлықтық, жобалаушылық, сол сияқты оқыту нәтижелері (білімдер мен іскерліктер), 

құндылықтық бағдарлар жүйесі сияқты құрамдас бөліктерден тұратын кәсіби 

құзыреттіліктерге ие мұғалім қажет. Бұл оқу процесін жоғары деңгейде 

ұйымдастыруға, ғылыми зерттеулер жүргізуге, жаңа технологияларды игеруге, 

оқушыларда адамгершілік қасиеттер тәрбиелеуге қабілетті маман болуы керек.  

«Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде» «құзыр» 

(компетенция) ұғымына жалпы алғанда, қайсыбір тапсырманы орындауға 

қабілеттілік, немесе бір нәрсені жасау, деген анықтама береді.  

Осыған қарап отырып педагогтың кәсіби құзыреттілігі дегеніміз -мұғалімнің 

білімдері мен іскерліктері жүйесінің, оның құндылықтық бағдарларының, оның 

мәдениетінің интегративті көрсеткіштері (сөйлеу, қарым-қатынас стилі, өзіне және 

өзінің іс-әрекетіне, білімдердің көршілес аймақтарына қатынасы).Мұғалім білуі 

керек:оқушыларды өзіндік шығармашылық жұмыстарға баулуда бағыт беруді жобалай 

білуі тиіс;оқушылармен жұмыс істегенде қызметтің әр түрлісін (топтық, жұптық) 

қолдана білуі керек;алуан түрлі ақпарат көздері және дерек базаларымен өз бетінше 

жұмыс істей білуі керек; оқушылардың кәсіптік таңдауына ықпал ете білуі тиіс. Бүгінгі 

таңда мұғалім тек пән-мұғалімі ғана емес, мұғалім-зерттеуші, мұғалім-технолог болу 

қажет, ол өз пәнінен ғылыми-әдістемелік, жұмысына жаңалық енгізетін істермен 

белсенді айналысатын жан болуы керек. Ең бастысы мұғалімнің тұлғалық қасиеті, өз 

пәнін жаңаша жобалайтын бағдары болуы  қажет. Бұл арада мұғалімге кәсіби бейіндік 

мәселелері бойынша ашық сабақтар мен сынып сағаттары пайдасын тигізеді.  

Болашақ ұстазды даярлау үшін ең маңыздысы - жалпыкәсіптік пәндер, арнайы 

курстар мен арнайы семинар циклдері бойынша таңдалатын пәндер. Бұл пәндер 

педагогикалық жоғары оқу орын студенттерін даярлаудың негізгі деңгейін ұлғайтады 

және толықтырады және кәсіби қызметте болашақ оқытушылардың тиімді бейімделуге 

мүмкіндік туғызады. Бейінді оқыту жағдайында пәндерді тағдау бойынша меңгеру 

аясында пәндік салалардың ықпалдасуы (педагогика, психология, оқыту әдістемесі) 

айрықша өзектілікке ие болады.  

Педагогтарды бейіндік мектептерге даярлау зор жауапты іс. Келешектің кемелі 

болып табылатын, бүгінгі білім нәрімен сусындаған жастарымыз жан-жақты кәсіби 

даярлықта білім алу қажет. Бүгінгі жастар біздің қоғамымыздың, әлеуметтік өміріміздің 
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айнасы, ал ол үшін ұстаздарға артылатын жауап оңай емес. Бейіндік оқыту сапалы 

өзгерістерді қалайтын маңызды үдеріс.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев білім беру жүйесі 

қызметкерлерінің съезінде: «Жаңа заманның жаңа адамын тәрбиелейтін, сіздер, ендеше 

өздеріңіз де көп оқыңыздар. Ізденіспен, ілгерілеуден жалықпаңыздар. Ең бастысы 

рухани тоқыраудан сақтаныңыздар. Өйткені, елдің ертеңгі тірегі – кейінгі толқын 

жастар. Олар заман талабына сай тәрбиеленуі тиіс» деп айтқан болатын. Ендеше біздің 

міндетіміз – ұлттық сипаттарымыз бен төл болмысымызды басты нысанада ұстай 

отырып, әр шәкіртті мектеп қабырғасының өзінде болашағын айқындай алатындай етіп 

оқыту мен тәрбиелеу.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру — мемлекеттік саясаттың басты  

мақсаты: Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа 

жолдауы // Егемен Қазақстан. — 2008. — 28 ақп. — 1–5-б. 

2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы / Астана, 2007 жылғы  

27 шілде // Егемен Қазақстан. — № 254–256.— 2007. — 17 тамыз. 

3. Технология. Орта жалпыбілімберетінмектептің 10–11-сыныптарына  

арналғанбағдарламалар. — Алматы: Мектеп, 2006. — 29-б. 

 

 

ӘОЖ 37.091.3:001.895 

НУРИЗИНОВА М.М., СЛАМБЕК Б.Н. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ 
 

Қазіргі таңда, яғни XXI ғасырда жан – жақты, зерделі, талантты, адамгершілігі 

мол жеке тұлғаны қалыптастыру маңызды саналады. Қазақстандағы әрбір ұрпақтың 

келешекте дүниенің төрт түкпірінде бәсекеге қабілетті, құзіреттілігі жоғары маман 

болуы шарт екендігін Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз сөздерінде қадап айтып келеді. 

Өркениетке бет бұрған жастар болашақтың тірегі. Осыған орай білім беру мәселесі 

мемлекетіміздің басты назарында. Білім мен ғылымның мемлекет дамуына оңтайлы 

әсер етуі үшін дүние жүзілік кеңістікке ену, білім беруді демократияландыру, оқыту 

жүйесін заман талабына сай жаңартып отыру, оны бір – бірімен үйлестіре алу да басты 

мақсат. Осы тұрғыда, Елбасымыз Қазақстан халқына Жолдауында 10 бағыт бойынша 

іске асырылуы тиіс міндеттерді, оның ішінде адам капиталының сапалы өсуі ретінде 

білім берудің тиімді жүйесін құру, яғни оқу процесінде оқытудың заманауи тәссілдері 

мен технологияларын енгізу қажеттігін айтады. Сәйкесінше, білімге, білім беру 

жүйесіне, оны жүзеге асыратын педагог мамандарға қойылатын талаптарда 

күрделенеді.  

Ж. Аймаутов: «Сабақ беру үйреншікті жай ғана нәрсе емес, ол жаңадан жаңаны 

табатын өнер», - деген екен. Сол себепті, мұғалім білім берудің тиімді жолдарын 

қарастыра білуге, оны дұрыс таңдай білуге міндетті. Жоғарыда аталған мақсат-

міндеттерді орындау үшін, білім, білік, дағдысы қалыптасқан мамандарды дайындау 

барысында атқарылатын барлық жұмыстар өзгертіледі. Атап айтатын болсақ, 

тенденциялар, білім беру мазмұны мен мадельдері өзгеріске түсіп, жаңаша бағыт 

иновациялық технологиялардың пайда болып, дамуымен сабақтасады. Оқытудың 

дәстүрлі «білім – тексеру – бағалау» түрлері біртіндеп ьбілім берудің инновациялық 

технологияларына ауысуда. «Инновация» ұғымын қарастырсақ, оған әр түрлі 

аныұтамалар беріледі. Мысалы, Э. Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: 
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«Иннавация нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея». Инновация дегеніміз – 

жаңа мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз – тек қана жаңалық енгізу, 

ұйймдастыру, яғни инновациялық үрдісті мазмұнды дамыту, жаңаны ұйымдастыру, 

ұалыптасстыруды анықтайды. Ал «жаңаша» деп жаңаның мазмұны,оны енгізудің әдіс – 

тәсіл мен технологияларын қамтитын құбылысты айтады. Жалпы педагогикалық 

инновация дегеніміз – бұл білім беру жүйесін жақсарту негізінде білім беру ортасында 

тұрақты элементтерді ендіретін, мақсатты өзгеріске бағытталған педагогикалық 

жаңалықты енгізу. Оқу процесіндегі негізгі инновациялық технологиялар:  

кейс – технологиясы, коммуникациялық – технологиясы, ақпараттық 

технологиясы, интерактивтік әдіс технологиясы, мультимедиа технологиясы, web 

технологиясы, телекоммуникация немесе электронды оқыту технологиясы. 

Инновациялық педагогикалық технологияларды пайдалану оқу процесін сапалы 

түрлендіруге, жаңа жобаларды енгізуге, оны тиімді басқаруға негіз болып, өзіндік даму 

жолын табуға, әр мұғалімнің өзінің әдістемелік жүйесін құруға септігін тигізеді. Қазіргі 

білім беру саласындағы озық технологияларды толық меңгермейінше сауатты, жан – 

жақты дамыған маман болу мүмкін емес. Бүгінгі таңда, өркендеп келе жатқан жаңа 

сипаттағы, қазір қолданылып жүрген технологиялар қатарына «Дамыта оқыту 

технологиясы», «Модульдік оқыту технологиясы», «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту 

технологиясын», «Ойын арқылы оқыту технологиясын», «Проблемалық оқыту 

технологиясын», «Білім беруді ізгілендіру технологиясын» жатқызуға болады.  

Инновациялық оқытудың дәстүрлі оқытудан ерекшелігі: 

- білім алушы тұлғаның интеллектуалды дамуы аз уақыт ішінде қабылдау 

дәрежесінің жоғары мөлшеріне жетуіне бағытталғандығы; 

- білім алушы мен мұғалімнің белсенділігінің сәйкес болуы; 

- мұғалім мен білім алушының өзара қарым-қатынасында жауапкершіліктің 

міндеттілігі; 

- оқытудың жаңа технологиясы іс – әрекеттің жоспарланған нәтижесіне жетудің 

шартты тәсілі ретінде қарастырылатын жаңа әдістердің жиынтығынан тұрады.  

Қазақстан Республикасы егемендік алған алғашқы жылдардан бері білім беру 

ісіне аса мән беріліп келеді. Әлем жаһандық сын – тегеуріндер кезеңінде өмір сүруде. 

Бұл жаңа технологиялық жетістіктер мен инновациялларды енгізу, IT 

технологиялардың қарқынды дамуы және адам ресурстарының ұтқырлығы. Осы 

жағдайда білім мен ғылым өзгерістердің алдыңғы қатарында тұруы тиіс. Әлемнің 

жетекші экономикалары – жоғары деңгейдегі адам капиталы есебінен ғана гүлденуге 

қол жеткізуде. Оған жаңа білім беру стратегиялары мен саясаты ықпал етеді. 

Қазақстандық білім беру мен ғылым жүйесін жаңғыртудың қазіргі заманғы кезеңі 

әрбір адамның сапалы мектепке дейінгі тәрбие мен мектептегі білімге 

қолжетімділігін, колледж бен университетте жаңа кәсіби дағдыларды алу, зерттеу 

және шығармашылық құзыреттіліктерін дамыту мүмкіндіктерін көздейді. Бүгінгі 

ғаламдастыру дәуірінің талабына сай білім беру барысында оқушының жеке тұлғасын 

жан – жақты жетілдіруге, олардың танымдық әрекетін дамытумен қатар ғаламдық ой- 

сананын қалыптастыруға ерекше назар аударылуда. 

Әрбір мемлекеттің алдына қойған мақсаты мен мұраты тарих сахнасынан өзіндік 

орнын ала отырып, өркениетті елдердің қатарына қосылу болса, сол экономикасы 

жақсы дамыған елдердің басты жетістіктері олардың қазба байлықтарының көптігі 

немесе жер көлемінің үлкендігінде емес, сондағы байлықты өз орнымен игере білуінде. 

Бұл қажеттілікті қанағаттандыру үшін ел ертеңі бүгінгі жас ұрпаққа сапалы білім мен 

саналы тәрбие беруге бүкілхалықтық дәрежеде мән беру – қазіргі таңдағы үлкен 

мәселе. 
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Ұлы Абайдың «Адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, оның 

замандастарының бәрі кінәлі» деген әйгілі сөзін еске алсақ, қазір құдайға шүкір, еліміз 

еңсе көтеріп, әлемдік өркениет пен ұлттық рухани құндылықтарымызға бет бұра 

бастадық. 

Қазіргі таңда оқу үдерісіне «жаппай» инновациялық технологиялар енгізіліп 

жатыр.  Әрине, инновация көкейкесті мәселелердің тоғысында пайда болып, оқу 

үдерісіндегі әдістемелерге жаңашатұрғыдан қарап, оны үздіксіз жаңғыртуға 

бағытталады. Болашақ ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде 

мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми – педагогикалық негіздерін 

меңгеруі – маңызды. Бүгінгі мақсат – әрбір оқушыларға түбегейлі білім мен 

мәдениеттің негіздерді үйрету және олардың жан – жақты дамуына қолайлы жағдай 

жасау. Инновациялық үрдістің негізі –жаңалықты қалыптастыру, қолдану және оны 

жүзеге асыру. Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ уақытша жоспарға жатады. Бұл, 

бір мұғалім үшін табылған жаңа әдіс, жаңалық, басқа мұғалім үшін өтілген материал 

тәрізді. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Жаңа технологияны 

меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және 

басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, 

оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Солардың бірегейі – білім беру жүйесін жетілдіру. Соңғы үш жыл бойына 

Қазақстан ЮНЕСКО-ның Білім беруді дамыту индексі бойынша әлемнің 129 елі ішінде 

көшбасшылардың төрттігінде тұр. ХХІ ғасырда Қазақстанда білім беру жүйесінде 

инновациялық серпіліс жасалынды. Жаңа мыңжылдық білім беру үдерісін 

мүмкіндігінше кеңірек қарауды талап етеді. Әр адамды жаңа әлемде жұмыс істеуге, 

білім алуға, өмір сүре алуға, бірлесіп өмір сүре білуге үйрету қажет. Бұл ЮНЕСКО 

қалыптастырған білім берудің төрт тағаны. Әлемнің көптеген алдыңғы қатарлы 

елдерінің білім беру жүйесі білім берудің құрылымын, мақсатын, мазмұны мен 

технологиясын өзгертті. Білімді, білікті, дағдыларды бұрынғыдай механикалық түрде 

беру емес, ақпараттық – зияткерлік ресурстарды өз бетінше тауып, талдап және 

пайдалана білетін, инновациялық идеялардың қуат көзі болатын, жедел өзгеріп 

отыратын әлем жағдайында дамитын және өзін – өзі ашып көрсете алатын болашақ 

маман тұлғасын қалыптастыру басымдылық болып табылады. Осыған сәйкес білім 

беру жүйесін жетілдірудегі маңызды міндеттер қойылып отыр: 

-педагогикалық білімнің мазмұны мен әдістерін жаңарту; 

-педагогикалық кадрларды кәсіби даярлауда  теориялық және практикалық 

инновациялық бағыттарды анықтау; 

-оқу-тәрбие процесіне инновациялық ақпараттық-коммуникациялық білім беру 

технологияларын енгізу; 

-кез-келген жағдайда өз бетімен оң шешім қабылдай алатын, өзіндік білім алу 

траекториясын құрастыра білетін және оны тиімді жүзеге асыру жолдарын анықтай 

алатын, оны тиімді жүзеге асыра білетін интеллектуалды тұлғаны тәрбиелеу, яғни 

адами капиталды қалыптастыру. 

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен 

қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен 

қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог 

кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, 

оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай - ақ педагогтердің 

еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән 

берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі 

реформалар мен сыңдарлы саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог 
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қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, 

жаңа идеялармен жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, 

білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, 

зиялылар қауымының деңгейіне байланысты. Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті 

мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарының басты мақсаты – 

мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім кеңестігіне ене отырып, 

басекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену 

арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда негізгі өзекті 

мәселелердің бірі. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – 

бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде 

болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндеттер ауыр» деген болатын. Қазіргі заман 

мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи танымдық, педагогикалық-

психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық 

сауаттылық талап етілуде. Бұл заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны 

құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқытудың озық технологиялары мен 

инновациялық әдістерді сабақ үрдісінде тиімді пайдалана алатын білігі мен білімі 

жоғары ұлағатты ұстаз болу керек деген сөз. Сондықтан қазіргі кезеңде оқытудың 

инновациялық технологияларын мектеп практикасына белсенді түрде ендіру — қоғам 

талабы. Қазіргі инновациялық технологиялар педагогика ғылымы мен практикасының 

жетістіктерін, дәстүрлі тәжірибедегі құнды дүниені, әлеуметтік прогрестің 

жетістіктерін, қоғамдағы гуманизация мен демократия жемісін жинақтаушы қызметін 

атқарады. Инновацияны жете түсініп, инновациялық әдіс-тәсілдерде мектеп өміріне 

кеңінен енгізу жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алудың бірден-бір шарты болып 

табылады. «Инновация» сөзі латын тіліндегі іn (ішіне) novus (жаңа) сөздерінен 

құралып, жаңару, жаңалық, өзгеру деген мағынаны білдіреді. Инновация ұғымының 

шығу кезеңі мен тарихын дәл анықтау мүмкін болмаса да, бұл ұғым қоғамдық 

ғылымдарға жаратылыстану ғылымдарынан келген деп есептеледі. 

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді сараптау нәтижелері «новация» мен 

«инновация» ұғымдарын жеке – жеке қарастыру керектігін көрсетті. Дегенмен, 

әдебиеттерде осы екі ұғымның әртүрлі анықтамалары кездеседі. Инновация ұғымын 

энциклопедиялар мен сөздіктерде әртүрлі анықтамаларын кездестіруге болады. 

Қазақстанда ең алғаш “инновация” ұғымын қазақ тілінде анықтаған ғалым, профессор 

Немербай Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдісі деп отырғанымыз білім 

беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты 

бір бөлек қызмет” деп көрсетеді. “Технология” ұғымы соңғы кездері ең көп 

қолданылатын ұғымдардың біріне айналды.  

Технология ұғымының оқытудың технологиясы, педагогикалық технология, білім 

беру технологиясы, тәрбие технологиясы, қарым – қатынас технологиясы, даму 

технологиясы, қалыптасу технологиясы, модульдік технология, топтық оқыту 

технологиясы сияқты психологиялық – педагогикалық ұғымдармен байланысы 

саналуан. Жоғарыда аталған технологиялардың қай түрі болмасын, өзінің мәнін 

анықтап, сипаттама беруді қажет етеді. Қазіргі кезеңдегі ғылыми айналымда 

“технология” және технологиямен байланысты жеке ұғымдарға берілген анықтамалар 

баршылық. Алайда білім беру жүйесінде дәл қазіргі кезеңде жүріп жатқан процестердің 

технологиясының мәнін ашып, түсіндіретін жалпы анықтама жоқ. 

Адам баласының руханибайлығы,тәрбиесі,білімі – бәрі де тіл арқылы жетіледі. 

Яғни, жақсылық та тілден, жамандық та тілден. «Тілменен түйілген, тіспенен 

шешілмес» демекші,әр адамның сөздік қоры бай болуы үшін тілін, ой-өрісін жан-жақты 

дамытуы керек. Сол себепті, болашақ ұрпағымызға үштілділікті қажетті деп ұғындыру 
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ұзтаздың ең басты міндеті болып саналады."Ұрпағы білімді халықтың болашағы 

бұлыңғыр болмайды" демекші,жас ұрпаққа саналы,мағыналы,өнегелі тәрбие мен білім 

беру бүгінгі күннің басты талабы. 
Көптілділік мәселесі тек Қазақстан үшін ғана емес әлем алдында тұрған шешімін 

таппай тұрған мәселелердің бірі . 
Қазіргі уақытта еліміздің басқа мемлекеттермен қарым – қатынасы артып отырған 

шақта үштілділікті еркін меңгерген, келешекте білімін түрлі саладағы қарым – қатынас 
жағдайында пайдалана алатын адамды мектеп қабырғасынан оқытып шығару 
біздің қазіргі кездегі ең басты міндетіміз.Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көптілді білімді 
дамытуға баса назар аударып отыр. 

Білім және ғылым министрлігі биылғы жылы жаңа реформаларды жүзеге 
асырамыз деп жоспарлаған еді. Тіпті осы жылдың наурызында Қазақстанда «Білім 
беруді және ғылымды дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы» бекітілген. Онда бес күндік оқу аптасының енгізілуі, білім берудің 
үштілді жүйесіне көшу және оқу жылының ұзартылуы сияқты өзгерістер енгізілді. 
Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ 
барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 

Кез келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің 
жоғарылығы, дүние жүзілік қауымдастықтағы орны мен салмағы сол елдің 
технологиялық даму деңгейімен анықталады. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа 
технологияны енгізу сапалығы осы елдегі білім беру ісінің жолға қойылғандығы мен 
осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі. Ал білім беру саласындағы 
технологиялық идеялар бұдан 400 жыл бұрын пайда болған. Бұл күнде оқыту 
технологиясы үлкен өзгеріске ұшырап отыр. 

Биылғы 2016 – 2017 жылы жаңа оқу жылынан бастап мектептерде жаңартылған 
білім беру бағдарламалары енгізілетін болады. Бірақ бұл бағдарлама тек бірінші 
сыныпқа баратын балаларға ғана қатысты.  

Жаңартылған бағдарламаның негізінде бес күндік оқу аптасы да бар. Яғни 
биылдан бастап бірінші сыныптар бес күндік оқу аптасына көшеді. Бұған дейін оқу 
жылында 34 апта болса, биыл ол 33 аптаға ауысып отыр. Демек, бір апта үнемделеді 
деген сөз.  

Қорыта келе, бұл инновациялық технологияны тек қала мен аудан мектептерінде 
ғана қолданып емес, ауылды мектептерде де қолданған жөн және оны ұйымдастыруды 
қадағалау қажет. Шынын айтқанда кейбір ауылды мектептерде әлі балаға сабақты 
дәстүрлі әдіспен үйретеді. Себебі, мұғалімдер өз кезегінде дәстүрлі түрде білім алған 
және соған тәрбиелеген. Бүгінде жас жеткіншектерге әлі де сол дәстүрлі оқытудың 
формасын әйтеуір кіріктіріп қалады. Бұл өз кезегінде баланың жаңа технологияларды 
игеруіне кері әсерін тигізеді. Сондықтан қәзіргі үлкен буынды мұғалімдер де жаңа 
технологиялық сабақ оқыту әдісін үйрену қажет. Қәзірде қарыштап күннен – күнге 
дамып жатқан заманда, баланың да білім сапасын жақсы меңгеруді қатаң түрде талап 
еткен дұрыс. Өйткені, ел болашағын нық ұстап тұратын өсіп келе жатқан жас ұрпақтар 
емес пе?! Дамыған ел боламыз десек, білім беруді жаңашыландырып, өркениетті 
қоғамда бәсекелестікке сай сана қалыптастыра білуіміз керек. 
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ӘОЖ 746.02:37 

НУРИЗИНОВА М., ҚАБЫЛАШИМОВА А., БАЛҚЫБЕКОВА Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

СӘНДІК ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР САЛАСЫНДАҒЫ КЕСТЕ ТІГУ 
 

«Шебердің қолы – алтын» деп дана халқымыз айтқандай қайта жаңғырып, жастар 

тәрбиесіне арқау болып отырған халық қолөнері бұл күнде қоғамымыздың ортақ 

әлеуметтік қозғалысы болып отыр. Кешегі ата-баба мұралары қазіргі кезде қолға 

алынып, жүректерден орын алуда. 

Қазақ қолөнерінің тамаша туындыларын жасаудың қарапайым технологиясын 

осы күнде тұрмысқа қайта ендіріп, өсіп келе жатқан жасөспірімге қазақ халқының 

қолөнеріне қызығушылығын арттырып, шеберлігін дамытуға әсері болар деген 

сенімдемін. 

Қазіргі таңда жалпы білім беретін мектептерде «Сәндік Қолданбалы өнер» 

бағытында сабақ жүргізіліп келеді. Онда оқушыларды қазақ халқының төл өнерінің 

тарихымен таныстырып,олардың өзіндік өнеге үлгісін, бейнелеу ісін орындаудың 

технологиясын, бұйымдарды көркем өңдеу тәсілдері арқылы орындау мәселелері 

қарастырылады. Осы мұраларды қоғамдық өмірде тиімді пайдалана білу үшін оны 

тереңірек оқып үйреніп,толық дәрежеде игеру қажет. 

Қазіргі кезде біздің елімізде жаппай ұлттық өнерді оқушыларға үйретуге көп 

көңіл бөлініп отыр. Осыған орай елбасымыздың халыққа жолдаған жолдауында еліміз 

дамыған  мемлекеттердің қатарына енуі, экономика, мәдениет, білім, өнер салаларының 

дамуы басты мақсатқа қойылып отыр. Ата-бабамыздан сыр шертіп келе жатқан 

бейнелеу өнерінің шығармаларын, қолөнер туындыларын, олардың тарихтарын жас 

ұрпақтың бойына сіңдіру, қазақ халқының өнерімен шет елдерді таныстыру біздің 

басты міндетіміз. 

Кесте тігу - сәндік қолданбалы өнер түрі. Ол ағашқа керілген матаның бетіне 

түсірілген өрнек бойынша бізбен немесе инемен шалынып кестеленеді. Кесте және 

көркемдеп тігу ою-өрнекті әшекейлеудің ертеден келе жатқан элементтерінің басты 

түрі. Кестені бізбен және жай инемен әшекейлеп тігу барлық халықтарға да ортақ өнер. 

Қазақ халқының дәстүрінде киім-кешек пен төсек –орын жабдықтары, батырлар мен 

сауыққойлардың (салдардың) бас киімі, қалыңдық пен күйеудің бас киімі, белбеуі, үй 

іші мүліктері яғни жиһаздар кесте өрнегінің жиі безендірілетін еді. Халық салтында 

мұндай өрнектеудің кейбіреулері күні бүгінге дейін сақталуда. Оның себебі 

әдемі,ұнасымды кесте ою өрнегінің барлық түріне бірдей қолдануға тиімді. Осы сияқты 

бізбен, машинамен және инемен көркемдеп тігілген кестені әшекейлеп кестелеу деп 

атайды. 

Кестелеп тігудің түрлері: шашақ жіппен (синелью), айқас (крестом), Ришелье, 

лентамен, жібекпен, бисермен, аппликация, алтын жіптермен, тығыз кестелеу (гладью), 

изонить. 

Лентамен кестелеу алғаш 18 ғасырда Францияда пайда болды. Лентамен 

кестелеуде кез келген тығыз мата түрін қолдануға болады. Мәселен,муар,барқыт,жұқа 

жібек мата(шелковая тофта), фетр, джерси, мақта, зығыр(лен),селдір мата(канва). Егер 

лентамыз жұқа болса,мата да жұқа болуға тиіс. Жібек,шілтер шымылдық(тюль),шифон 

іспетті жұқа маталарды қолданбас бұрын төсем орнатып аламыз. Лентамен кестелеуде 

иненің орны ерекше. Неғұрлым үлкен ине болса,соғұрлым жақсы. Өйткені лента өтетін 

саңылау кең болса,лента бүлінбейді. Лента жібектен,полиэстрдан,органзадан жасалады. 

Шілтер таспамен (кружевная тесьма) және барқыт ленталармен өрнектелген кесте өте 

әдемі көрінеді. 

http://dereksiz.org/jmis-bafdarlamasi-et-jene-st-ondirisini-tehnologiyali-jabditar.html
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Ришелье-ойма кесте. Бұл негізгі элементтері тығыз кестеленетін,ал артық жерлері 

ойылып алынатын кесте түрі. Бұл қолданбалы өнер түрі Италияда пайда 

болып,Францияда тарап кетті.  

Бисермен жұмыс шыдамдылықты,елестете алу қабілетін,ерекше талғамды талап 

етеді. Бисердің стеклярус, хамелеон, зерлі, жалатылған, седеп, металл, жылтырақ, 

асфальтты, талшықты, үгілген, жолақ, мәрмәр деген түрлері бар.  

Көп жылдар бойы Венеция бисер шығаратын орталық болып келді. Кейіннен 

Чехия оларға бәсекелес атанады. Ал Японияда бисер алғаш 1949 жылы құрылған 

«Miyuki» компаниясында шығарылды,ал 2000 жылы «Aiko» атты бисерлер шығып,олар 

әлемдегі ең тегіс бисерлер болып саналды. Бисердің пайда болу тарихы әйнекпен тығыз 

байланысты. Аңызға сенсек,ежелгі финикиялық көпестер Ніл аңғарынан табиғи соданы 

алып келді дейді. Кейін Жерорта теңізінде жүзіп келіп,шөлейт жерге тоқтап,соданы 

жерге жайып тастап,от жағады. Таңертеңгісін от жаққан тұстан жылтырақ тастарды 

тауып алған делінген.  

Қазақ халқы кесте тігуде қанық түстерді,әсіресе қызыл түсті көптеп қолданады. 

Қазақ әйелдері үй киімдерін кестелеп әсемдеген. Көшпенді халқымыздың костюмдері 

қарапайым болған, алайда алтын, күміс жіптермен, бисермен, маржандармен, 

металлдармен, металл қаңылтыларымен әшекейленген. 

Нақышты камзолдар алтын, күміс зерлерімен, әдіппен, бисермен өңделген. 

Әсіресе той көйлектерін тастармен өңдеу сәнге айналып кетті. 

Кесте тігудің аппликациялық түрі бүтін матаны алып,оның бетіне мата 

қиындыларын жабыстырып,тігумен ерекшеленеді. Бұл технология кесте тігудің үнемді 

түрі. Дегенмен аппликация киімнің кез келген тұсына түсірілмейді.Ол 

қалталарды,жейделердің алдыңғы жағын,футболканың жоғарғы жағын көркейтуде 

қолданылады.Егер аппликациямызды жандандырып,көлемін үлкейтіп көрсеткіміз 

келсе,кестелеудің басқа да әдістерін қолдануға болады. 

Шашақ жіппен (шелковая синель) кестелеу түріне тоқталсақ. Синель-үлпілдек, 

жұмсақ мата. ХІХ ғасырда Францияда «Au Ver a Soie» зауыты матаның осы түрін 

саудаға шығарды.Сол уақытта бері синель өзінің маңыздылығын жоғалтқан емес. 

 

 

1. Жай айқас тігіс 

 

2. Оңға қиғашталған жартылай айқас тігіс 

 

3.Солға қиғашталған жартылай айқас тігіс 

 

4. Қосарланған айқас тігіс немесе болгар айқас 

тігісі 

 
5. Итальяндық екі жақты айқас тігісі 

 
6. Алжирлік айқас тігісі 

 
7. Славян айқас тігісі 

 

1-сурет – Айқас тігіс түрлері 
 

Ендігі кезекте алтын жіптермен кесте тігуге тоқталайық. Кестелеудің бұл түрі 

б.з.д ІІ ғасырда пайда болған. Алтынның өзі байлықтың, сұлулықтың, құштарлықтың, 

оттың, молшылықтың белгісі. Алтын жіптермен көмкерілген киім түрлері бағалы 

болғандықтан күнделікті өмірден гөрі жиын-тойларда кездестірміз. Алтын жіптермен 

кестелегенде көбінесе барқыт, плюш, атлас, қырмызы сияқты бағалы маталар 

пайдаланылады. Жұмыс кезінде қолданылатын құралдар: ине, екі ойма (екі қолымызға), 
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қайшы, витейка, біз (шило), кесте кергіші (пяльцы). Мұндай тігістерге өзіне арналып 

жасалған алтын және күміс жіптер қолданылады. Кейде алтын, күміс түстес жіңішке 

жиек сулары (зер) пайдаланылады. Алтындап тігуде, көбінесе, бедерлі, бедерсіз басып 

тігу әдісін қолданады. Алтындап тігу кестесіне маржандап тігуді де аралас жүргізеді. 

Алтын жіппен тігу түркі халықтарының бәріне тән өнер. Алтын кестелі тон, шапан, 

айыр қалпақ, кемер белбеу, сал шалбар, қамзол, сәукеле киімдердің ең бағалысы. 

Қазақстанда құрылған “Тұскиіз” (Алматыда), “Өнерпаз” (Таразда), “Өрнек” 

(Өскеменде) секілді фабрикалар осы тектес бұйымдар жасайды. Қазіргі заманға сай 

өзгертіліп, жаңа мазмұнға ие болуда.  

Айқас тігіс кестесі – орындалуы қарапайым қолөнердің бір түрі. Айқас тігісті 

кесте тігу үшін ірі тоқылған лен немесе жартылай лен маталар таңдаған дұрыс. Жай 

айқас тігіс оң жақ жоғарғы бұрыштан басталып,диагональмен төменгі сол жақ бұрышқа 

ілініп, төменгі оң жақ бұрыштан диагональ бойынша жоғарыға қарай аяқталады. 

Барлық үстіңгі тігістер бір бағытта, дәл сол бағытта төменгі тігістер орналасуы керек. 

Ал жартылай айқастырып тігу деп жай айқастың алғашқы тігісін айтамыз. Ол оңға 

қарай немесе солға қарай қиғаштап тігіледі. 

Кесте қолмен немесе арнайы машиналардың көмегімен тігіледі. Қазіргі таңда 

арнайы машиналарда тігу кең өріс алып жатыр. 

 

 
 

2-сурет – «Изонить» тігісі 
 

Бұл суреттерде «изонить» тігісі бейнеленген. Ол жіппен картон және басқа да 

қатты бетте тігілетін кестелеу түрі.Бұл тігіс баланы еңбекке баулаға,маторикасын 

дамытуға көмектеседі. Мектепте төменгі сыныптың балаларына технология пәнінде 

«изонить» тігісін үйретеді.Міне,кестелеудің сан алуандығымен таныстық. Мектеп 

жасындағы балаларға кестетелеуді үйретудің маңызы зор екендігіне көзіміз жетіп отыр. 

Сондықтан халқымыздың келешегі үшін жас ұрпаққа жақсы тәрбие беріп, өнер мен 

білімге шақырып, мәдениетін көтеру қажет. 

Өнерге деген құштарлыққа тәрбиелеуде оқушылардың эстетикалық талғамын 

дамыту үшін ең алдымен жанұяда, мектепте жан-жақты тәрбиелеуді қажет етеді. 

Мысалы: оқушыларды кесте тігуге үйретуде жұмыстың түсі, өрнегінің әсемділігі, сурет 

нұсқауларының көңілділігі және оқушының қолданбалы өнерге үйренуімен, мәдени 

мұраны игерумен білім дережесімен байланыстыра отырып, эстетикалық талғамын 

дамытуға болатындығы анық. Осыған байланысты оқушылардың бойында көзге ілінген 

заттардың ағашынан жирендіріп, сұлуына сүйсінетін, адам жанын түсіне алатын 

адамгершілік қасиетін қалыптастырамыз. 
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Қазақстанның сәндік қолданбалы өнері-біздің мәдениетіміздің құрамды бөлігі. 

Оны дамыта отырып, жер-жерде халық шеберлерінің өнегелі істерін жас ұрпақтарға 

насихаттау, қолөнер бұйымдарының сапасын арттыра беру аса құрметті және иглікті іс. 
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НҰРМҰГАМБЕТОВА Қ.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС – ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ 

САНА-СЕЗІМІНДЕ БОЛУЫ ТИІС 
 

Жемқорлық ұғымы заманауи құқықтық сөздік қолданысында кеңінен 

қолданылады және терең тарихи тамыры бар. Жемқорлықтың қарапайым түсінігі- 

лауазымды тұлғалар, қоғамдық және саяси қайраткерлер мен мемлекеттік 

шенеуніктердің өз қызметтерінде сарандық пен сатқындық танытуы болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін едәуір төмендететіні, 

қоғамда демократиялық қайта құруларды жүзеге асыруды тежейтіні, елдің 

халықаралық беделіне көлеңке түсіретіні белгілі. Ең бастысы- адамдардың қоғамның 

демократиялық негізіне деген сеніміне, заң мен әділдікке деген сеніміне, түптеп 

келгенде, билікке деген сеніміне кері әсер ететін хак. Сыбайлас жемқорлық әлі бүкіл 

әлем күресе алмай келе жатқан әлеуметтік мәселе болып табылады.Қазіргі кезде 

сыбайлас жемқорлық әлемнің кез келген елінде оның саяси дамуына қатысты, оның 

ішінде Қазақстанда да, әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін жалғастырып келеді, ол тек 

ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық 

даму үдерісін, нарықтық экономиканың құрылуын, инвестициялар тарту процесін 

тежейді. Демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсерін 

тигізеді, елдің болашақ дамуына елеулі қауіп төндіреді. Қазақстанның мемлекеттік 

саясатының негізгі басымдықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес болып 

табылады. Студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарастарын қалыптастыру 

мақсатында университетте тұрақты түрде «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет» 

атты сабақ өткізілуде. Бұл оқу пәнінің негізгі идеясы жастарға жемқорлыққа қарсы 

заңнаманы, сыбайлас жемқорлық туралы ұғымды түсіндіру және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша шараларды жетілдіру, студенттер арасында 

заңдылық пен жемқорлыққа қарсы тәртіп орнату, сыбайлас жемқорлық құбылыстарына 

қарсы әрекет ете білуге тәрбиелеу. Жастардың алған білімдері оларды өмірде 

туындаған кез келген жемқорлық атаулымен кездестірмейтіндігіне сенгіміз 

келеді.Елдің болашағы – жас ұрпақтың қолында!  

Жасыратыны жоқ, сыбайлас жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде мемлекеттік 

маңызы бар түйткілді мәселеге айналды, себебі бұндай әрекеттің мемлекеттік 

қызметкерлер тарапынан көрініс табуы мемлекеттің дамуына кедергі келтіріп қана 

http://dereksiz.org/saba-tairibi-mashinatanu-negizderi-tigin-mashinasini-shifu-tar.html
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қоймай қоғамда, үкіметке, билікке деген сенімсіздік тудырады. Өкінішке орай, жең 

ұшынан жалғасын табатын «көз қысты- бармақ басты» әдет әлі де болса қалмай келеді. 

Бұл дерт еліміздің дамуына, экономиканың өркендеп өсіуіне кедергі келтіретіні даусыз. 

Жемқорлықты жеңу Қазақстан үшін Елбасы Н.Ә. Назарбаев нақты белгілеген 

мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Сол себепті 

Президент өзінің «Қазақстан-2050» стратегиясында дамыған мемлекеттің жаңа саяси 

басымдықтарының бірі ретінде сыбайлас жемқорлықпен күресті атап көрсетті. 

Қазақстан Президенті Н. Назарбаев сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы айтқанда 

қоғамның көмегінсіз жемқорлықты жеңу мүмкін еместігін бірнеше рет атап өтті. 

«Жастар,сендердің жалпы күрделі мәселелерді шешуге, оның ішінде сыбайлас 

жемқорлықты жеңуге де қажет білімдерің жетерлік. Сендердің жемқорлыққа қарсы 

күресуге негізделген қызығушылықтарың да бар» деп атап айтқан.Көбіне қоғамда 

сыбайлас жемқорлыққа екі негізгі кейіпкер қатысады: үкімет және жеке меншік 

секторы. Қағида бойынша азаматтар жемқорлықтың бас құрбанына айналады. 

Қоғамның қабілеттілігі, оның ішінде біздің жастарды бақылау, мемлекеттік 

шенеуніктердің жемқорлық әрекеттерін анықтау және болдырмау жергілікті 

мәселелерді зерттеудің арқасында артады. Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін 

қоғамның барлық жігінің жүйелі түрдегі күш-жігері қажет.  

Қазіргі таңда мемлекет тарапынан жемқорлыққа қарсы күрес мақсатында 

ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан Кеңестер одағы кеңестігінде алғаш рет 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң қабылданды. Бұл Заңда 

жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі принциптерін анықтап, жемқорлыққа қатысты 

құқық бұзушылықтардың және оған байланысты жауапкершіліктің артылуының 

түрлері анықталған. Одан бері сыбайлас жемқорлықты жеңу үшін Қазақстанда: ҚР 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы", Мемлекеттік қызмет туралы, 

Мемлекеттік қызмет көрсету түрлері туралы, Мемлекеттік қызметшілердің әдеп 

қағидалары, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңдары, ҚР Елбасының 

Қазақстан-2050 жолдауы, ҚР 2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стратегиясы, Нұр Отан партиясының 2015-2025 жылдарына арналған сыбайлас 

жемқорлыққа карсы іс-қимыл бағдарламасы, ҚР Мемлекеттк қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі агенттігінің жаңа идеологиясы 

туралы» құқықтық актілер негізінде бүгінгі таңда көптеген іс-шаралар атқарылып 

жатыр. Сыбайлас жемқорлық,бұл – «жеке түрде немесе делдалдар арқылы мүліктік 

игіліктерді заңсыз алу және мемлекеттік қызмет атқарушы тұлғалардың, сондай-ақ 

оларға теңестірілген тұлғалардың өз лауазымдық өкілеттіктері мен өкілеттеріне 

қатысты мүмкіндіктерін мүліктік пайда табу үшін жеке басына пайдалануы, сондай-ақ 

аталмыш тұлғаларға жеке және заңды тұлғалардың көрсетілген игіліктер мен 

жеңілдіктерді құқыққа қайшы түрде пара ұсыну жолымен сатып алуы».Қарапайым 

тілмен айтатын болсақ, сыбайлас жемқорлық – бұл қызмет дәрежесін жеке мақсатта 

пайдалану. Сыбайлас жемқорлықты білдіретін белгілердің бірі пара алу не беру болып 

табылады. Егер мемлекеттік қаражатты сыбайлас жемқорлық тәсілмен бөлсе, не болар 

еді?Мысалы: Мемлекеттік орган аурухана салу немесе оны жөндеуден өткізуге 

келісімшарт жасасады. Шарт жасасу кезінде жеке мемлекеттік қызметкер шартты 

онымен «сенімдік қарым-қатынасқа» түскен фирма өкілдеріне ұсыну үшін олардан 

пара алады. Бірақ та бірде бір фирма параға кеткен шығындар есебінен өзіне залал 

келтіре отырып жұмыс жасамайды. Сондықтан «рұқсат» алған мұндай фирма 

жұмыстың және қолданатын материалдардың сапасын төмендетеді, оған қоса олардың 

құнын көтеріп жібереді. Соңында тек қоғам зардап шегеді. 

ҚР Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген 

ҚР 2015-2025ж.арналған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында»- сыбайлас 
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жемқорлық Ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін құбылыс ретінде бағалаған. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстар әлеуметтік тұрғыдан пайда болғандықтан, оны болдырмау мен алдын алу 

барша Қазақстандықтың борышы мен міндеті деп санаймын. Қоғамда сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру үшін мемлекетпен азаматтық қоғамның 

арасында тығыз ынтымақтастықты орнату қажет.Көп нәрсе бүкіл қоғамның белсене 

атсалысуына байланысты. Әлеуметтік желінің, өзге де медиа-ресурстардың дамуы 

жағдайында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет барысында оны жалпы 

жұртшылықтың жек көруі күрестің қуатты құралына айналуға тиіс.Елбасшымыздың 

«Болашаққа бағдар» атты рухани жанғыруында еліміз мықты, әрі жауапкершілігі 

жоғары Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынымыз және бұқаралық 

сананы қалай өзгертетініміз туралы көзқарастарын ортаға салған. Ертеден келе жатқан 

ата-бабаларымыздың «біреудің ала жібінен аттама» деген нақыл сөздері тегін 

айтылмаған. Оның мағынасында жемқорлықәрекеттері жатқаны  хак. Негізі, рухани 

жанғырудың басты мақсаты: адам баласының, сонымен қатар бүкіл 

Қазақстандықтардың сана сезімін түбегейлі өзгерту. Шынында да, сана-сезімде 

жағымсыз әрекеттерден биік тұрып, біреуге тәуекелді болмай, адамдардың 

құқықтарын, бостандықтарын, абырой мен қадір-қасиетін құрметтеуді 

қалыптастырғанда ғана жемқорлық көріністерінен арыламыз деген пікірдемін. 

Еліміздің Тәуелсіздік алған алғашқы күнінен бастап мемлекет Басшымыз бәрімізде тек 

бір уайым – қазақстан халқының амандығы және бір мақсат – Отанымыздың гүлденуі 

екендігін әрқашан атап көрсетеді.  Бүгінгі таңда халқымыздың бірлігі мен елдегі 

тұрақтылық арқасында экономикамыз өркендеп, соның салдарынан азаматтарымыздың 

хал-ахуалы жақсарып келеді.  

Елбасы сыбайлас жемқорлықпен күресудің аса маңыздылығын түсіне отырып, 

сыбайластыққа қарсы саясатты жетілдіру бойынша шараларды  қолдану туралы 

тапсырмалар берді. Осының нәтижесінде өзіне мемлекеттік қызметке өту және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерімен айналысуды жинақтаған жаңа 

орган құрылды. Ел Президентіне тікелей бағынатын орган болып табылатын 

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі мемлекет пен қоғамның мемлекеттік қызметті, кадрлық саясатты жүзеге 

асырудағы күш-жігерін біріктіреді және сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетуге 

күш салады. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы орган жұмысының негізгі 

бағыты мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру болып табылады,өйткені бүгінде 

азаматтардың мемлекеттік органдармен жасайтын кез келген қарым-қатынасы, бір 

жағынан, сыбайластықтан құрылған қызмет түрін қабылдаумен байланысты. 
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ОРАЗАЛИЕВА  Р.Б. 

Казахстанский инновационный университет, г. Семей, Казахстан 
 

К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 
 

Учение как деятельность имеет место там, где действия обучаемого управляются 

сознательной целью усвоить определенные знания, навыки, умения. Оно возможно лишь 

на той ступени развития психики обучаемого, когда он способен регулировать свои действия 

сознательной целью. Учение предъявляет требования к познавательным процессам (памяти, 

сообразительности, воображению, гибкости ума) и волевым качествам (управлению 

вниманием, регуляции чувств и т. д.). 
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Основоположником деятельностной теории учения является Л.С. Выготский, внесший 

принципиальные изменения в теоретические представления о процессе учения. Учение он 

рассматривал как специфическую деятельность, в которой происходит формирование 

психических новообразований через присвоение культурно-исторического опыта. Источники 

развития заложены не в самом обучаемом, а в его деятельности, направленной на освоение 

способов приобретения знаний. 

Исходными понятиями этой теории являются: 

- обучение как система организации способов обучения, т. е. передачи студенту 

общественно-исторического опыта, целью этой деятельности является планомерное 

целенаправленное психическое развитие индивида; 

- учение или учебная деятельность – общественная деятельность по содержанию и 

функциям, представляющая особый вид познавательной деятельности субъекта, 

выполняемой с целью усвоить определенный состав знаний, умений, интеллектуальных 

навыков; 

- усвоение как главное звено в процессе учения, процесс воспроизведения индивидом 

исторически сформированных родовых способностей. 

Исходным моментом в учении является потребностно – мотивационный аспект. 

Познавательная потребность является предпосылкой деятельности учения, с другой стороны 

– ее результатом (сформированным мотивом). Учебная деятельность при этом 

рассматривается с точки зрения формирования познавательной мотивации. Процесс учения в 

условиях его правильной организации может стать условием изменения структуры 

мотивационно- потребностной сферы личности. Второй аспект, характеризующий учебную 

деятельность, связан с рассмотрением ее составляющих структурных компонентов. 

Каждая деятельность характеризуется по ее предмету. Кажется, что предметом 

учебной деятельности является обобщенный опыт знаний, дифференцированный на 

отдельные науки. Парадокс учебной деятельности состоит в том, что усваивая сами знания, 

студент ничего в этих знаниях не меняет. Предметом изменений в учебной деятельности 

является он сам, осуществляющий эту деятельность. Самое главное в учебной 

деятельности – это поворот на самого себя, оценка собственных изменений, рефлексия на 

себя. 

Деятельностный подход к процессу учения требует анализа его как целостной 

системы, как реального процесса решения задач, стоящих перед студентом, являющимся 

субъектом этой деятельности. 

В учебной деятельности объединяются не только познавательные функции 

деятельности (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), но и потребности, 

мотивы, эмоции, воля. 

Основные характеристики учебной деятельности:  

1) она  направлена на овладение учебным материалом и решение учебных задач;  

2) в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия;  

3) общие способы действия предваряют решение задач, про исходит восхождение от 

общего к частному;  

4) учебная деятельность ведет к изменениям в самом  обучающемся;  

5) происходят изменения психических свойств и поведения обучающегося «в зави-

симости от результатов своих собственных действий». 

Оригинальную концепцию учебной деятельность предложил В.В. Давыдов. В 

процессе освоения учебной деятельности человек воспроизводит не только знания и 

умения, но и саму способность учиться, возникшую на определенном этапе развития 

общества. 

  Независимо от того, на удовлетворение какой потребности направлено учение 

(специфической для него или нет), оно всегда реализуется действием или цепью действий. 
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Одна и та же деятельность может быть реализована с помощью разных действий, и, 

наоборот, одно и то же действие может реализовать разные деятельности.   

Учебная деятельность направлена на самого обучаемого как ее субъекта в плане 

совершенствования, развития, формирования его личности благодаря осознанному, 

целенаправленному присвоению им общественного опыта в различных видах и формах 

общественно полезной, познавательной, теоретической и практической деятельности. 

Своеобразие деятельности учения состоит в том, что ее продукт непосредственно 

не пополняет общественного богатства. Другая  существенная черта –это своеобразие 

потребности, которой отвечает учение. Учение направлено на удовлетворение 

познавательной потребности. Познавательная потребность, кроме учения, может 

реализоваться также в исследовательской деятельности. Учение – это один из видов 

деятельности, адекватных познавательной потребности. Но исследовательская 

деятельность не только удовлетворение познавательной потребности, но и получение 

нового знания, которого раньше не было в социальном опыте. Исследовательская 

деятельность может быть рассмотрена как вид трудовой деятельности.   

Учебная деятельность носит общественный характер: по содержанию, так как она 

направлена на усвоение всех богатств культуры и науки, накопленных человечеством; 

по смыслу, она общественно значима и общественно оцениваема; по форме, она 

соответствует общественно выработанным нормам общения и протекает в специальных 

общественных учреждениях, например, в школах, гимназиях, колледжах, 

университетах и характеризуется субъектностью, активностью, предметностью, 

целенаправленностью, осознанностью. Она имеет определенную структуру и 

содержание, особенности которых определяют специфику самой учебной деятельности. 

Содержательный анализ учебной деятельности дан  И.И. Ильясовым, дея-

тельность учения есть самоизменение, саморазвитие субъекта, превращение его из не 

владеющего определенными знаниями, умениями, навыками в овладевшего ими. 

Предметом учебной деятельности выступает исходный образ мира, который 

уточняется, обогащается или корректируется в ходе познавательных действий. 

Психологическим содержанием, предметом учебной деятельности является усвоение 

знаний, овладение обобщенными способами действий, в процессе чего развивается сам 

обучающийся. 

Согласно Д.Б. Эльконину, учебная деятельность не тождественна усвоению – оно 

является ее основным содержанием и определяется строением и уровнем ее развития, в 

которую включено усвоение. Способ учебной деятельности – это ответ на вопрос, как 

учиться,  каким способом получать знания. Наиболее полное и развернутое описание 

способа представлено теорией поэтапного формирования умственных действий, где 

принцип ориентировки, перехода от внешнего, предметного действия к внутреннему, 

умственному и этапность этого перехода в соотношении с тем, как это делает сам 

обучающийся, полностью раскрывают способ учебной деятельности. 

Средствами учебной деятельности, с помощью которых она осуществляется, 

являются: интеллектуальные действия, мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, классификация и т. п.); знаковые языковые средства, в форме которых 

усваивается знание. 

Способы учебной деятельности могут быть разнообразными: репродуктивные, 

проблемно-творческие, исследовательски-познавательные действия (В.В. Давыдов). 

Продуктом учебной деятельности является структурированное и актуализируемое 

знание, лежащее в основе умения решать требующие его применения задачи в разных 

областях науки и практики. Продуктом также является внутреннее новообразование 

психики и деятельности в мотивационном, ценностном и смысловом планах. От его 

структурной организации, системности, глубины, прочности во многом зависит 
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дальнейшая деятельность студента, в частности успешность профессиональной 

деятельности, общения. 

Главным продуктом учебной деятельности в собственном смысле слова является 

формирование у студентов теоретического сознания и мышления. Именно от 

сформированности теоретического мышления, приходящего на смену мышлению 

эмпирическому, зависит характер всех приобретаемых в ходе дальнейшего обучения 

знаний. Формирование теоретического мышления требует специальных 

педагогических приемов и способов построения учебной деятельности, в противном 

случае оно может оказаться не сформированным у студентов, что влечет за собой 

тяжелые последствия для вузовского обучения. 

В этом случае мотивом, заставляющим выполнять учебную деятельность, 

является другая цель. Внешне деятельность всех студентов похожа; внутренне, пси-

хологически, она весьма разная. Это различие определяется прежде всего мотивами 

деятельности. Именно они определяют смысл выполняемой им деятельности. Характер 

учебных мотивов является решающим звеном, когда речь идет о путях повышения эф-

фективности учебной деятельности. 

Формирование лишь познавательной мотивации по отношению к учебному предмету 

без учета мотивационной направленности личности может привести к своеобразному 

снобизму. Студент будет стремиться удовлетворять лишь свою потребность в знаниях, не 

думая о своих обязанностях перед обществом. Вот почему учебно-познавательная 

мотивация всегда должна быть подчинена социальной В конечном итоге студент должен 

стремиться к познанию, чтобы быть полезным обществу. 

Обучаемость студента является одним из основных показателей его готовности к 

учению, к усвоению знаний, стихийно или целенаправленно, в условиях какой-либо 

конкретной образовательной системы. Обучаемость в широком смысле этого слова может 

трактоваться как «... потенциальная возможность к овладению новыми знаниями в 

содружественной с педагогами» (Л.С. Выготский).   

З.И. Калмыкова под обучаемостью понимает «...совокупность интеллектуальных 

свойств обучаемого, от которых при наличии и относительном равенстве других 

необходимых условий (исходного минимума знаний, положительного отношения к 

учению и т. д.) зависит продуктивность учебной деятельности». В данном определении 

обучаемость поставлена в связь с продуктивностью. Под продуктивностью понимается 

прежде всего качество, темп работы, ее объем в единицу времени, отсутствие напряже-

ния и утомления в течение длительного периода, удовлетворенность результатом труда. 

Продуктивность учебной деятельности может характеризоваться этими параметрами 

применительно к осваиваемым знаниям и формируемым обобщенным способам действий. 

Обучаемость соотносится с понятием «обученности» как совокупности всех 

характеристик психического развития, которые являются результатом предыдущего 

обучения. Обучаемость – это «восприимчивость студента к усвоению новых знаний, его 

готовность к переходу на новые уровни умственного развития» (А.К.Маркова). 

Основными показателями обучаемости являются: темп продвижения в освоении 

знаний и формировании умений, легкость этого освоения (отсутствие напряжения, утомления, 

переживание удовлетворения   от освоения знании), гибкость в переключении на новые 

способы и приемы работы, прочность сохранения освоенного материала. 

  Суммарным показателем обучаемости  являются экономичность и темп мышления; 

количество конкретного материала, на основе которого достигается решение новой задачи, 

количество «шагов» для ее самостоятельного решения и порции дозированной помощи, а 

также время, затраченное на решение; способность к самообучению; работоспособность и 

выносливость. Существенные  показатели обучаемости:  

- активность ориентировки в новых условиях    
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- инициатива в выборе необязательных решений, самостоятельное обращение к более 

трудным заданиям могут быть соотнесены с понятием интеллектуальной инициативы как 

единицы творческой активности; 

-  настойчивость в достижении поставленной цели как умение работать в ситуациях 

помех, отвлечения, препятствий; 

-  восприимчивость, готовность   помощи другому, отсутствие сопротивления. 

Обучаемость – это динамичная характеристика, в разных возрастных периодах 

обучаемости. Тем не менее четко выделяются группы студентов с различной степенью 

обучаемости: от высокой к средней, до заниженной и низкой. 

Таким  образом, учение может иметь различный психологический смысл для 

студента:  

а) отвечать познавательной потребности, которая и выступает в качестве мотива 

учения, т. е. в качестве «двигателя» его учебной деятельности;  

б) служить средством достижения других целей.  
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ЖЕТКІНШЕКТЕРДЕ ФИЗИКА ПӘНІНЕ ДЕГЕН 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 
 

Елімізде қазіргі таңда білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістерге орай, 12 

жылдық білім беруге көшу табалдырығында тұрған сәтімізде, президентіміз 

Н.Назарбаевтың еліміздің бәсекеге лайықты 50 елдің қатарына кіруі туралы 

жолдауының талаптарына сәйкес мұғалімге атқарар істер көп, көтеретін жүкте ауыр. 

Бұл республикадағы жаңа білім концепциясына сәйкес пәндерді оқып үйреніп 

оқушының өз бетімен жұмыс істеуін оқушының жеке тұлғалық қасиеттері мен 

шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған үрдіс әрекетінде осының бәріне 

жетекшілік ететін, оқушы мен мұғалімнің арасындағы қарым-қатынастарды реттеп 

отыратын, өзінің іс-әрекетінде де барлығы түбегейлі жаңаша жасауы керек болатын. 

Ізденгіш, талап қойғыш,кәсіби шеберлігі кеменденген,оқыту әдістемесінің барлық 

түрлерін меңгерген жан-жақты дамыған тәжірибелі мұғалім болуы керектігін білдіреді. 

А.Дистервтің баға беруінше - “Нашар мұғалім оқушыға ақиқатты өзі береді, ал жақсы 

мұғалім оқушының ақиқатты өзінің іздеп табуын үйреттеді” 

Қазіргі кезде оқушының ой-өрісін көтеру, шығармашлық қабілетін дамыту, алған 

білімін практикада қолдана білуге баулу, әртүрлі ғылыми әдебиеттерді пайдаланып, 

өзінің білімін тереңдетуге үйрету мәселелеріне айрықша мән беріп отыр. Себебі, 

мемлекеттік стандартта орта білім беретін мектептерде әрбір шәкіртті жеке тұлға деп 

санап, оларды өз сұраныстарына, мүделеріне сай оқыту мен тәрбиелеудің сан қилы 

үлгілерін қолдану керектігі көзделген. Бұл жағдайда оқыту технологиясын өзгертуді, 
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оқушыларды өз бетінше білім алуға, өзін-өзі дамытуға, ұйымдастыруға үйрету 

мәселелеріне көп көңіл бөлуді талап етеді. 

Осы міндеттерді атқару жолында басқа пәндер мен қатар физика пәнінің 

атқаратын рөлі де зор. Себебі, физика жаратылыстану ғылымдарының тірегі, ал оның 

зерттеу әдістері қазіргі заманғы ғылыми танымның тұғыры. Дегенмен, қазіргі уақытта 

орта мектептегі физика пәніне бөлінген сағат қоры аздық етіп отыр. Осының 

салдарынан физика сабағында,бұрынғы кездегідей лабороториялық жұмыстар көптеп 

жасалмайды, есептер шығаруға уақыт жетпейді. Осыдан оқушылардың физика пәніне 

деген қызығушылығын және оқыту сапасын қалай арттыруға болады деген сұрақ 

туады.  

Соның ішінде, физика пәні 7 сыныптан бастап оқылатындықтан, оқушылардың 

психологиялық ерекшеліктерін білу қажет. Соның ішінде, жеткіншектер категориясын 

қарастыру маңызды болып табылады. Физика пәні мұғаліміне  пәнге деген 

қызығушылықты арттыру үшін, жеткіншектердің психологиялық сипатаммасын білуі 

қажет.  

Жеткіншектік кезеңнің шектері шамамен балалардың орта мектептің V-VIII 

сыныптарында оқитын кезеңімен сәйкес келеді де, 11-12 жастан 14-15 жасқа дейінгі 

аралықты қамтиды, бірақ жеткіншектік жастың іс жүзінде басталуы V сыныпқа 

көшумен тура келмей, бір жыл ерте не кеш болуы мүмкін. 

Жеткіншектік кезеңнің баланың дамуындағы ерекше орны оның «өтпелі», 

«бетбұрыс», «қиын», «сыналатын» кезең деген атауларында бейнеленген. Бұл 

атауларда осы жастарда болатын, өмірдің бір дәуірінен екіншісіне өтумен байланысты 

даму процестерінің күрделілігі мен маңыздылығы айтылған. Балалық шақтан 

ересектікке өту осы кезеңдегі дене, ақыл-ой, адамгершілік, әлеуметтік дамудың барлық 

жақтарының негізгі мазмұны мен өзіне тән ерекшелігі болып табылады. Барлық 

бағыттарда сапалық жаңа құрылымдар қалыптасады, организмнің сана-сезімнің, 

үлкендермен және жолдастарымен қарым-қатынастың, олармен әлеуметтік өзара іс-

әрекет әдістерінің, мүдделердің, танымдық және оқу іс-әрекетінің, мінез-құлыққа, іс-

әрекет пен қарым-қатынасқа арқау болатын моральдық-этикалық нормалар 

мазмұнының қайта құрылуы нәтижесінде ересектік элементтері пайда болады [1,45]. 

С.Л. Рубинштейн бойынша: тек жас жеткіншек немесе жасөспірім жас 

кезеңінде ғана сыни ой-көзқарастар қалыптасады, өз беттілік өмірге енуге 

байланысты сұрақтарға толғана бастайды, неге жарамды, неге қабілет -бейімділігі 

бар екенін ойлай бастайды [2]. 

Жеткіншектік жас - субъект психикасының онтогенетикалық дамуының бір 

кезеңі. Жеткіншектің психикалық даму факторларын анықтаушылар, анықталған 

қоғамдық тарихи шарт, оның іс-әрекетінің сипаты, оның ағзасының даму ерекшеліктері 

болып табылады. Л.С. Выготский жастық кезеңнің дамуын қарастыра отырып, 

«дағдарыс жасы» деген ұғымды бөліп шығарады. Оның пікірінше, дағдарыс жас 

дамудағы бұрылыстар, өзгерістер болып табылады, даму диалектикалық процесс және 

дамудың бір сатысынан екінші сатысына көшу төңкерілістік жолмен жасалынады деп 

тұжырымдайды. Сондықтан бұл жасты қиын, өтпелі дағдарыс жасқа жатқызады. Бұл 

жас кезеңіндегі дамудың қозғаушы күші жаңа қажеттіліктердің орындалу арасындағы 

мүмкіншіліктер мен қарама-қайшылықтарды балаға жеңу қажет. 

Жеткіншектік жасындағыларды  тиісті әдебиеттерде «Қиын», «өзгерілу», «ауысу 

жастары» деп атайды. Соңғы жағдайда «ауысу жасында» жеткіншек балалық 

кезеңдерден ересек жасына ауысады. Жеткіншектікөзге жастарға қарағанда педагогтар 

пен тиісті әдебиеттерге көп әңгіме болып, жиі көтеріледі. Себебі бұл кезеңде оның 

психикалық даму ерекшелігі жас баламен ересектерге қарағанда әлде қайда өзгеше 

болады. Бұл кезеңге тән тағы бір ерекшелік жасөспірім барлық нәрсені өз бетімен 
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орындап, үлкен адамдардың қамқорлығымен ақыл кеңесінен құтылғысы келеді. 

Жеткіншектің ересектен айырмашылығы тек үлкен адамдармен қатынасының өзгеше 

келетініндей емес, сонымен қатар биологиялық дамуы (жыныс т.б жетілуі) жағынан 

кеңінен өріс алатынында. Ал жалпы алғанда жеткіншек тың өзгеше сипатта келеді. 

Кейбір жеткіншекжастағылар осы кезеңде бұрынғы қалыпынан үлкен адамдармен 

қарым-қатынаста болғанда мейірімді, сыпайы келсе енді өрескел түрде, яғни тәртіп 

бұзуға икем келеді. Осы мәселені анықтаудан зерттеушілер арасында талас бар. 

Жасөспірімнің өз беттілік қасиетке ұмтылып, үлкендердің қамқорлығына босануға 

тырысуы баланың бәрінде кездесетін болғаны мен бір қатары күні-түні фантастикалық 

әдебиеттерді оқып, солардың кейіпкерлеріне еліктейді. Сабақтан тыс мезгілде 

жасөспірім радиотехника,электротехникамен танысып едәуір білім алады. Мұнымен 

қатар бұл жастағылар бойынан әлі де балалық кездесіп тұрады. (мысалы: ұлдар 

қыздардың шашын тартып мазалауыт.б) бірақ сол жеткіншек таныс емес үлкен 

адамдардың алдында өзін мәдениетті түрде ұстауға тырысады.Әдетте жеткіншектерді 

тәрбиеге көнбейтін қиын жас деп сипаттайды. Солай деп бағалайтыны біріншіден 

бұрынғы кездегі психикасы мінез-құлқы өзгеріп, соның негізінде жаңа қасиеттер пайда 

болатыныннан. Қоғамдық ортаның жеткіншекті тәрбиелеуге ықпалы зор. Егер тәрбие 

не оқу жұмысы жеткіншектермен жақсы жүргізілсе ұнамсыз әдеттерден аулақ 

болады.Жаратылыстан жүрек жылуы мен мейірім шуағы мол халықтың бірі қазақ. Бала 

тәрбиесіне деген немқұрайлық оның табиғатына мүлдем жат. Өйткені қазақтың ел 

алдындағы абырой беделі, қадір қасиеті, тек жеке басының жақсылығы немесе дәулеті 

мен ғана емес, бауырынан өрген ұрпақтарының салауаттылығы жарақтылығымен 

өлшенген. Ата-бабаларымыздың сондай тектілік деген ұғымды ежелден қастерлеп, 

оның атадан балаға мирас қылып қалдыруында терең сыр жатыр. 

Мектеп пәндерінің ішінде физиканың алатың орны ерекше.Физика оқушыларға 

ғылыми әлемді суреттейді. Физика әлемде болып жатқан түрлі құбылыстарды, 

жаңалықтарды дұрыс қабылдап, түсінуге көмектеседі. 

Ғылыми техникалық прогресстің негізі бола тұрып,физика оқушылардың 

шығармашылық қабілеттілігің қалыптастырады,әлемге деген көзқарасын кеңейтеді, 

әлемге деген қызығушылығын оятады. Білім беру-оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз 

процесі.Қазіргі кездегі білім берудегі мақсаты -оқушы құзіреттілігін дамыту, яғни жан-

жақты,білімді, өмір сүруге бейім,өзіндік ой толғаны бар, қабілетті жеке тұлғаны 

қалыптастыру. Оқушылардың дүниетанымын кеңейту,істеген ісіне тұжырым 

жасап,қорытындыға келу, ойлауларын кеңейтіп, ой еркіндігіне жол ашу. 

Қоғамымыздың саяси, мәдени, экономикалық дамуына үлес қосатын, әлемдік 

талапқа сай келетін білімді, мәдениетті азамат дайындап, тәрбиелеп шығару біздің 

міндетіміз. Оқушыларды ғылымға қызықтырушылығының көптеген жолдарының бірі 

сабақта ойындар ұйымдастыру. Оқу, ойын және еңбек адамның негізгі қасиеттерінің 

түрлері. Ойын, оқу мен еңбек бола тұрып, оқушыларды оқуға, еңбектенуге бейімдейді. 

Ойын процесінде оқушы пән туралы және қоршаған әлемнің таңғажайып құбылыстары 

туралы әртүрлі білім алады. Ойын баланың бақылампаздығын дамытады. Сонымен 

ойын оқушылардың ойын қозғай отырып, олардың жетіле дамуына,шығармашылық 

қиялдарының дамуына көмектеседі. Ойында оқушыны алдымен берілген есептің 

немесе мысалдың күрделілігі қызықтырады, өйткені оны шешуге болады, содан сон 

оқушы жаңалықты ашып және қойылған кедергіден өте алғанына қуанады. Дәл осы 

себепті адамдардың барлығын жасына қарамастан ойын қызықтырады.Кез келген ойын 

сабақтың негізгі мысалдарын шешуге ықпал ету керек, мысалы білімдерін бекіту 

мақсатында, есептерді шығаруды жақсы игеруі үшін т.б. Тек осы жағдайда ғана ойын 

сабақты оқытудың элементі болады. Дидактикалық ойындарды құрастыру барысында 

сабақтың таңымдық элементі мен ойын элементтерінің үйлесімі қиындық келтіреді. 
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Алдымен сабақта оқушының назары ойын әрекетіне бағытталады, содан соң ойын 

процесінде оқушы өзі байқамай белгілі бір материалды игеру процесіне көшеді.Сөйтіп 

оқушылардың ойынға қызығушылығы бірте-бірте сабақты оқуға алмасады. 

Оқушылардың физика ғылымын игеру құштарлығын арттырып белсенді жұмыс істеуін, 

тез ойлану қабілетің арттыруға дидактикалық ойындар, қазақтың ұлттық ойындары, 

логикаға бағыттайтын ойындар орны ерекше. Физикалық ойындар оқушылардың дұрыс 

ойлау мәдениетін қалыптастырады, дамытады және пәннен алған білімін шыңдай 

түседі. Ойындар ұйымдастыруда оқушыларды қызықтыратын тапсырмалар таңдай 

білу-мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді[3]. 

Пәнге танымдық қызығушылықты дамытудың үш шарты бар: 

Біріншісі-мазмұнның жаңғыртылуы, бұрын жария етілген фактілерді жаңаша 

сипаттау, хабарланып отырған материалға тарихи бағдар беру, ілімнің практикалық 

мәнін ашып көрсету және ғылымның соңғы жаңалықтарын, табыстарын жүйелі 

баяндау; Екіншісі-өз бетінше жұмыс істеудің әрқилы түрлерін, оқытудын проблемалық 

тұрғыда қолға алған материалды зерттеу негіздеріне және оқушының шығармышылық, 

практикалық жұмыстарына бағытталған оқу тәсілдері. Үшіншісі-оқушының қабілетің 

ұштау, мұғалімнің оқушыға көмек беруге дайын тұруы, олардың мүмкіндіктеріне 

қолдау көрсету қабілеті, талап қоюшылдығы мен адалдығы, балаларды көтермелей 

білу, сондай-ақ оқушылырдың өз ара бәсекелесіне көмек көрсете білу қасиеті. Оқушы 

назарын аударатын,ойына түрткі болатын физика туралы қызықты материалдар, 

әртүрлі тартымды қызықты есептер,ойындар сабақ үстінде өзінің орнын табу керек. 

Ойын-шығармашылық, ойын-еңбек және тәрбие. Ойнау барысында оқушының дербес 

ойлау мүмкіндігі,зейін қоя білу қабілеті дамиды. Ойын-мектеп оқушыларын 

тәрбиелеудің тиімді жолы, олардың қуанышты дүние және білім танымын 

қалыптастыруды қамтамасыз етеді, нақты өмір жағдайында өзіне тапсырылған 

міндетті-оқуда, еңбекте, қоршаған ортамен қарым-қатынаста болсын алға қойған 

мәселерді дұрыс шешуге жәрдемдеседі. Физика пәніне деген жеткіншектердің 

қызығушылығын арттыруда, ойынмен қатар топтық жұмысты алуға болады. 

Оқушылардың ойлауын дамыту - топтық жұмыстың басты мақсаты. Топтық жұмыстың 

арнайы ережелері болады. Топтық жұмыстың ережелері ұжыммен 

талданады,құрылады,бекітіледі және сол ережеге топ мүшелері бағынулары 

қажет.Мысалы мынадай жалпы ережелер болуы мүмкін: 

 Топтағы әрбір мүшенің өзіндік ой пікірі бар  берілген тапсырмаларды орындау 

жолдары әр түрлі болады; 

 Топтың әрбір мүшесі ой қозғаушы, пікір айтушы, бағалаушы рөлінде бола білуі 

қажет; 

 Топ талқылайды,есептейді,жоққа шығарып, басқа жолды көрсетуі мүмкін; 

 Топтың әрбір мүшесі бар күшін салып жұмыс атқаруы қажет; 

 Топтың табыстылығы , топтағы әрбір мүшенің өзінің ерекше қабілетін шамасын 

көрсетуіне байланысты; 

 Жанында отырған сыныптасының ойына,пікіріне келіспеген жағдайда оны 

мәдениетті түрде жеткізу. 

Топтық жұмыс әдісін оқыту үдерісіне енгізу дегеніміз, бірлескен 

жұмыс,ынтымақтастық оқу және өзіндік білім алу дағдыларын қалыптастыру, 

құрдастардың пайымдауын өңдеу, қорыту, пайдалану мәнін ұғыну. Ол үшін төмендегі 

жағдайларды бақылап отырамын: жағымды психологиялық ахуал тудыру, 

қызығушылықты ояту, сәттілікке бағыттау. Бірлескен әрекеттерді қолдануда 

А.Эйнштейн "Мен шәкірттерімді ешқашан үйретпеймін, мен тек олардың үйренулеріне 

тиімді жолдар жасаймын" деп атап көрсеткендей, оқушылар арасында бірлескен 

топтық жұмыс жасауға қолайлы жағдай жасаймын. Ол: біріншіден, оқушыларға 
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еркіндік беру, яғни өзін - өзі дамыту қабілет пен дарынды іске асыру. Екіншіден, топ 

болып бөлініп отыру, топ ережесін сақтау. Осылайша ынтымақтастық, бірлескен әрекет 

қалыптасады. 

Біздің ойымызша,бұл тығырықтан шығудың бірден бір жолы физиканың оқыту 

әдістемесінің ең тиімді,ұтымды тәсілдерін қолдану, берілген мағлұматтарды оқушының 

мейлінше аз уақытта терең жан-жақты игеруін қамтамасыз ету және физиканы оқытуда 

динамикалық материялды қолдану әдісін пайдалану. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ 
 

В.О. Ключевский, анализируя образование в России XVIII века, писал: «Нередко 

приходится слышать, будто школа должна учить тому, что пригодится в жизни. Где 

такое мнение получает господство, там, значит, взгляд на цели образования ещё не 

установился; ведь такое мнение подчиняет школу вкусам, господствующим в данную 

минуту, делает учащегося слугой или жертвой временных потребностей взрослого 

общества…» [1, стр. 84]. 

Подобные взгляды на образование не редки и сегодня: «Школа должна давать то, 

что необходимо в жизни!»; «Университет должен готовить специалистов для 

потребителя!» и т.д. Это говорит о том, что и сегодня взгляд на цели образования не 

установился. Снова стало модно преклонение перед Западом, и мы поломали 

установившуюся систему образования, копируя западные далеко не лучшие образцы. 

Западное влияние в России началось при Петре I. Он указом от 20 января 1714 

года установил обязательное обучение детей дворянского сословия. Но учителей не 

хватало, тогда и начали приглашать иностранцев. Преемники Петра I отменили 

обязательную службу дворян, оставив обязательность обучения. Чему теперь надо 

было учить? Об этом В.О. Ключевский пишет так: «Она (т.е. школа) должна была 

подготовить русское общество пользоваться благами искусства и светского общения. 

Тогда и понадобилось научное образование, но только в эстетической дозе, не более 

того…» [1,стр.87]. 

Отсюда понятно, что учили иностранные языки, немного литературу, историю и 

искусство. Сначала был моден немецкий язык, а при Елизавете стал моден 

французский. В учителя приглашали кого ни попадя. Как пишет В.О. Ключевский, 

одно время в университете преподавал геометрию танцмейстер. Учителями дворянских 

детей зачастую были бывшие парикмахеры, слуги и пр. Вот что пишет по этому поводу 

А.С. Пушкин: 

«Судьба Евгения хранила, 

СперваMadame за ним ходила,  

Потом Monsieur её сменил. 
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Ребенок был резов, но мил. 

Monsieurl'Abbe, француз убогий, 

Чтоб не измучилось дитя 

Учил его всему шутя …» 

В результате такого образования 

«Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно». 

К этому следует добавить, что не все дети имели хорошие способности и хотели 

учиться. Если бы это было не так, то не появился бы фонвизинский «Недоросль». 

Общее образование, как пишет В.О. Ключевский, свило гнездо в военно-учебных 

заведениях. Но и здесь оно было преимущественно гуманитарным. Программа 

подготовки будущих офицеров выглядела следующим образом (сухопутный 

шляхетский корпус): начальная математика, грамматика, риторика, философия, 

юриспруденция, государственная экономия, история, геральдика, гравирование, 

живопись, скульптура, иностранный язык, фортификация, артиллерия. Военным делом 

занимались лишь один раз в неделю. 

Нетрудно понять, что такое поверхностное образование большей частью 

гуманитарного направления и явилось причиной технической отсталости России в XIX 

веке, ярко проявившейся в Крымской войне. До Н.И. Лобачевского мы не можем 

назвать ни одного крупного ученого конца XVIII– начала XIX века. Хотя академия наук 

и МГУ существовали более полувека. Вот плоды образования для жизни. 

Сегодня снова модно гуманитарное образование и модно преклонение перед 

Западом. Несмотря на то, что ситуация в области образования в конце XXвека и 

XXIвеке существенно отличается от той, что была в XVIII веке, мы снова приглашаем 

тысячами иностранных «специалистов», а свои уезжают за границу из-за низких 

зарплат. 

Если мы посмотрим на сегодняшние школьные и вузовские учебные планы, то 

увидим много общего с тем, что описано выше. Мы тоже учим «по немного чему-

нибудь и как-нибудь». Так получается, по той причине, что сегодня господствует ещё 

одна идея: «Школа должна выпускать разносторонне развитую личность».  Реализация 

этой идеи привела к тому, что увеличилось количество предметов, в школьные 

программы включено чуть ли не половина материала первого курса вуза по всем 

предметам. Это привело к перегрузке практически всех предметов информационным 

материалом. Например, у нас теперь нет в школе пения, а есть музыка, где дети 

изучают биографии композиторов; в учебнике литературы 6 класса более 40 писателей 

и поэтов, которых ребенок должен запомнить и т.д.  

За обилием учебного материала с одной стороны теряется главное. С другой 

стороны, практически на каждом уроке учитель вынужден объяснять новый материал, 

что автоматически привело к исчезновению повторения и закрепления материала, а, 

следовательно, и к слабому запоминанию программного материала. Из школьной 

практики исчез устный опрос, самостоятельные формы работы учащихся с книгой, 

экскурсии, диспуты и пр. В итоге учащиеся разучиваются связано излагать свои мысли, 

медленнее, чем требуется, развивается память. О медленном развитии памяти 

школьников говорилось в [2], однако до сих пор педагогическая общественность не 

обращает внимания на этот факт. 

Перегрузка информационным материалом приводит к увеличению учебного 

времени школьников. Школьник 9-го класса находится за партой 39-40 часов, а 10-11 

классов – 40-42 часа. Это рабочая неделя взрослого человека. Отсюда потеря интереса к 
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учению и снижению качества обучения. Ученик практически весь день лишен 

подвижности. Отсюда потеря здоровья и снижение иммунитета. Он лишен также 

возможности что-либо прочитать или иметь какое-то увлечение. Наши школьники не 

читают не только художественную литературу, но и учебники. 

Такая ситуация особенно сильно сказывается на обучении физико-

математическим наукам. Особенность этих наук заключается в том, что весь материал 

от таблицы умножения до высшей математики взаимосвязан. Если историю можно 

изучать начиная с любого времени; изучение творчества того или иного писателя не 

связано или слабо связано с другим материалом, то в математике ученик, не 

выучивший таблицу умножения, не сможет освоить действия с дробями, не освоив 

действия с дробями, не поймет алгебры и т.д. Все арифметические и алгебраические 

действия должны доводиться до автоматизма. Ученик их должен выполнять, не 

задумываясь, как написание букв при письме.  

Другая особенность этих наук состоит в том, что практически весь изучаемый  

материал с первого класса и до высшей математики должен быть в памяти учащегося. 

Конечно, можно некоторые формулы посмотреть в справочнике или в интернете. Но 

нужно знать, что там необходимо найти и нужно уметь с этой формулой работать. 

Эта нелюбовь к чтению , слабая подготовка и память сказываются на качестве 

образования и в вузе. Вузовские стандарты и программы так же перегружены 

гуманитарной составляющей образования. Так согласно стандарту образования 

будущего учителя физики от 2006 года из 142 кредитов лишь 22 отводится на изучение 

физики и теоретической физики и 9 на математическую подготовку. Оказывается 

будущему учителю физики не нужно знать теоретическую физику. По этой причине на 

каждый её раздел отводится лишь 2 кредита, т.е. 30 часов. За такое время серьезно 

изучить такой, например, сложный курс как «Электродинамика и теория 

относительности» не возможно. Тогда уж лучше вообще убрать теоретическую физику 

из стандартов, передав эти кредиты курсам общей физики. 

Аналогичная ситуация и по другим стандартам физико-математических наук. 

Думаю можно не говорить какого качества бакалавров физики и математики мы 

выпускаем. Не напоминает ли это образование XVIII века, когда профессиональной 

подготовкой занимались один раз в неделю. 

Разница лишь в том, что тогда был моден немецкий, а затем французский язык, то 

теперь английский. Да ещё в том, что тогда ребенок погружался в иностранный язык и 

зачастую его лишь и знал, не зная родного языка. Наши методы обучения иностранным 

языкам, когда на их изучение отводилось лишь 1-2 часа в неделю, приводит к 

бессмысленной трате времени и перегрузке. Наш ученик, оканчивая школу, не знает ни 

одного языка и безграмотен в родном языке.  

Мы много говорим об индивидуальном подходе, об индивидуализации обучения, 

но как всегда того, за что мы боремся, становится меньше. Пора понять, что при 

поточном способе образовательного производства индивидуализация обучения 

невозможна. Даже небольшая вариативная часть учебных планов используется опять 

же поточно.  

Почему не использовать опыт, например, японских школ, где недельная 

обязательная нагрузка даже в старших классах составляет 24 часа. Остальные курсы по 

выбору. Понятно, в деревенской школе трудно организовать занятия по выбору 

учащихся. Но в городских то школах, почему бы этого не делать, где несколько 

параллельных классов. Одни имеют способности к математике, пусть идут на 

дополнительные занятия по математике, другие увлекаются историей, пусть углубляют 

свои познания истории и т.д. Наши интеллектуальные школы – это опять тот же 
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поточный метод обучения. Все считаются одинаково способными и к изучению 

математики и к изучению языков. 

Нам пора понять, что изучить все те знания, которые накопило человечество не 

возможно не только в школе, но и в вузе. Такая задача наносит только вред 

образованию, здоровью детей и подготовке специалистов. 

Мне кажется, необходимо пересмотреть стандарты и программы среднего и 

высшего специального образования. Видимо их составляли представители 

гуманитарных наук, заботясь не о пользе дела, а о своей занятости. Программы средней 

школы составлены без учета психологических особенностей детей того или иного 

возраста. Об этом говорят все думающие учителя, которые действительно заботятся о 

качестве своей работы. Вузовские стандарты образования так же не учитывают 

особенностей профессиональной подготовки. Много говорят об инновациях, но мало 

делается, чтобы эти инновации были. Новые идеи могут возникнуть лишь в той голове, 

которая наполнена знаниями в соответствующей области.  

Может быть, есть смысл перенять опыт японской школы, о которой говорилось 

выше. Во-первых, нужно убрать из школьных программ тот  материал, который 

изучается в вузе. Во-вторых, необходимо сократить количество обязательных 

предметов, переместив их в предметы по выбору. Может быть, есть смысл и 

иностранный язык отнести к курсам по выбору. 

В высшей школе необходимо предусмотреть большее внимание 

профессиональной подготовке. Пусть сам студент решает изучать ли ему 

экономическую теорию и политологию или специальные предметы, связанные с его 

профессией. Пока и в вузе вариативная часть составляет меньшую часть от общей 

нагрузки по сравнению с обязательной.  

На мой взгляд, пора упразднить рейтинги преподавателей в вузах. Кроме 

поощрения показухи они ничего хорошего не дают для улучшения качества 

преподавательской работы. Неплохо бы сократить также число околонаучных и 

околообразовательных структур, которые плодят бумажный вал. Наконец, необходимо 

зарубежный опыт изучать более полно и более критично его перенимать. Пока 

перенимается форма, но не содержание. 
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ШЫҢДАУДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Жастар мәселесін зерттеудің әдістемелік және қолданбалы аспектілері отандық 

әлеуметтанушы ғалымдар - М.С.Әженовтың, К.У.Биекеновтың, Л.Н.Қасымованың, 

Н.Калашникованың, сондай-ақ философ Н.М.Нысанбаевтың еңбектерінде орын алған. 

XXI ғасырға лайық, жан-жақты дамыған,білімді,дарынды,тәрбиелі, колледж білім 

алушыларыныңбілім-білік дағдыларына ие болатыны даусыз.Олардың өміріндегі басты 

бағыт- оқу, іздену, интеллектін дамыту, рухани өнегелі, дене бітімі және эстетикалық 

жағынан өсу, кәсіпті меңгеру.Білім алушылардың оқу барысында көптеген сұрақтарды 
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шешуде өмірлік тәжірибесі қиындық туғызады. Бұл үшін барлық білім алушы 

психологиялық жағынан өсіп, белсенділік танытып, өзіндік жұмысқа саналы түрде 

дайын болуы керек. Білім алушылардың психикалық өмірінің жан-жақты дамуы белгілі 

әрекетпен айналысуына байланысты. Өмір сүру барысында өз психикасын түрлі 

жолмен жарыққа шығарады. Әл-Фараби: «Әрекетіміз дұрыс болуы үшін біздің соған 

баратын жолымыз қандай болуы керек екенін анықтап алуға тиіспіз» деп бекер 

айтпаған. Демек, білім алушылардың іс-әрекеті-күрделі үдеріс. Оның құрамында жеке 

амалдар мен қозғалыстардың және әрекеттердің жүйесі кіреді. «Іс-әрекет» ұғымынан 

«әрекет» ұғымын ажырата білуі керек.[1] 

Білім алушының іс-әрекетінің қашанда қоғамдық-әлуметтік мәні зор 

болғандықтан саналылығы,мақсаттылығы,жоспарлылығы,жүйелілігі оның ең басты 

белгісі болса, алда тұрған міндетті шешу,ойлаған істен бір нәтиже шығару,оның екінші 

бір басты белгісі болғаны. Білім алушының сана-сезімі өскен сайын, оның әрекеті де 

жаңа мазмұнға ие болып отырады. Білім алушы психикасының дамуында іс-әрекеттің 

шешуші орнымен қатар, біз санасының да күрделене түсуіне ықпал жасайтынын есте 

ұстауымыз қажет. Өйткені, оның әрекеті сан-алуан. Білім алушының әрекеті-өзіндік 

мақсаты мен міндетімен, сыртқы және ішкі жағдайлардың мазмұнымен, құрылымының 

күрделілігіне, психикалық үдерістердің өтуі ерекшеліктерімен, мотивацияның пайда 

болуымен, ұжымдық, тұлғалық жағдайларымен және басқару, ұйымдастыру әрекеттері 

жағынан өзгеше болып келеді. Білім алушы іс-әрекетінің психологиялық мазмұны мен 

құрылымының өзіндік айрықша ерекшелігі бар. Білім алушыларының 

психологиясының маңызды бір міндетіүлкен әлеуметтік мағынаға ие, оның басты 

бағыты–халыққа қызмет етудің қоғам қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. 

Ол дегеніміз қоғамдағы бала тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылған әртүрлі іс-

шараларға атсалысуы, қоғамдық ғылыми іс-шараларға қатысуы.[3] 

Колледж білім алушыларының психологиялық ерекшеліктеріне мыналарды 

жатқызамыз: 

-мақсаттың және нәтиженің өзгешелігі (өзіндік еңбек етуге даярлау болуы, білім, 

дағды,іскерлікті меңгеруі,жеке тұлғалық қасиеттерінің дамуы); 

-оқу нысанындағы ерекше өзгешеліктері (болашақ еңбек туралы, т.б мәліметтерді 

жинақтауы); 

-білім алушының іс-әрекеті арнайы ұйымдастырылған жағдайда жүзеге 

асады(жоспарлар,оқу мерзімі); 

-маңызды іс-әрекет құралдары (әдебиеттер, зертханалық құралдар, болашақ кәсіби 

еңбектерінің табиғи үлгілері); 

-білім алушы іс-әрекетіндегі артық күш, яғни,қиындықтар пайда 

болады(емтихан,сынақ тапсыру, бақылау жұмысын орындау,курстық жобаларды 

қорғау) 

Білім алушыныңіс-әрекетіндегі ерекшеліктерді бірінші курстан бастап байқауға 

болады. Оқу материалы, оқытушылар құрамы өзгереді, әлеуметтік ортасы ауысады, оқу 

орны, мекен-жайы өзгереді. Бұл барлық өзгерістер білім алушыныңпсихикалық 

жағдайына әсер етеді. 

Психологиялық жағынан қарағанда, білім алушының жеке тұлға болып 

қалыптасып, дамуына биологиялық, психологиялық, әлеуметтік факторлар әсер етеді. 

Б.Г.Ананьев т.б. психологтардың зерттеулеріне қарағанда, студенттік шақта адамның 

негізгі қызметтері (сенсорлық-прецептивтік), мимикалық (есте қалдыру), 

психомоторлық (қимыл-әрекеттер), әсіресе, сөйлеу-ойлау үрдістері айтарлықтай 

белсенді түрде дамиды. Мысалы, оперативтік, ес, зейіннің аударылуы, есептер шығару 

т.б. психикалық үдерістердің қалыптасып, дамуының шапшаңдығы артады. Жиырма 

бірінші ғасырдың саясаткерін, басшысын, бизнесменін және қарапайым адамдарды 
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бақылай отырып, олардың әрқайсысына кәсіби құрамдағы психологтың көмегі қажет 

екенін аңғаруға болады.Психологиялық ерекшеліктер білім алушыларды өзге 

топтармен салыстырғанда неғұрлым жоғары білімділік деңгейімен, мәдениетті белсенді 

пайдалану және таным мотивациясының ұшқырлығымен сипатталады. Жеке-дараіс-

әрекеттік тұрғыдан білім алушылар өзінің іс-әрекетін өз бетімен ұйымдастырушы 

педагогикалық өзара әрекеттің субъектісі ретінде қарастырылады. Оған нақты кәсіби-

бағдарланған тапсырмаларды шешу үшін танымдық және коммуникативті 

белсенділікке деген бағыттылық тән. 

Білім алушылардың қарым-қатынас мазмұны төмендегі мәселерді қамтиды: 

 идеялық-адамгершілік проблематика (өмір мағынасы, әлемдік мәселелер, 

өмірлік жоспарлар, адамдардың қарым-қатынасы); 

 білім алушылар өмірінің оқиғалық жағы (топтағы, басқa ұжымдардың, 

жанұяның, таныстарының өмірі, өзі мен құрбыларының іс-әрекеттері, естеліктері, 

студенттік кезеңге арналған жоспарлары); 

 білім алушылар өмірінің эмоционалдық жағы (бір нәрсеге немесе біреуге 

көзқарасы, әсері, көңіл-күйі, сезімдері, қиналысы, реакциялары); 

 білім алушылартұрмысының көрсеткіштік жағы (өмір сүру мазмұны, білім 

алушылардың көрсеткіштік-эстетикалық ортасы, т.б.);[2] 

Білім алушылардың жас шамасына қарай бұлардың әрқайсысының мазмұндық 

толымдылығы мен өзара қатынасы әртүрлі болып келеді және әр жастағы білім 

алушылардың қарым-қатынасындағы эмоционалдық–мазмұндық басымдылығы 

анықталады.Оларқоғамдық қатынастар әлемі мен өзінің ішкі әлемін тани алады. Тек 

ересектер мінез-құлықтарының үлгілеріне еніп қана қоймай өздері де ересектік қарым-

қатынасқа түсе бастайды.Олардың ата-аналарымен өзара сенімді қарым-қатынасының 

негізгі мазмұны олардан белгілі бір ақпарат алу емес. Білім алушылар үшін қарым-

қатынастағы басты нәрсе өздерін толғандырып жүрген басты мәселеде, сырлас және 

пікірлері маңызды деп есептелетін ересектерден түсіністік, тілектестік көмек алуы 

болса, жолдастарымен қарым-қатынаста білім алушылар үшін үлкен құндылық. [4] 

Білім алушы жастардың толеранттылығын қалыптастырудың әлеуметтік-

психологиялық ерекшеліктерін зерттеу арқылы студенттік топтардың дамуын 

басқарудың бірнеше ұтымды бағыттарын көруге болады: 

- болашақ маман ретінде білім алушылардың оқу іс-әрекеттерінің табысты 

болуына және тиімді коммуникативті дамулары үшін топтағы дербес қатынастарды 

алдын ала болжау; 

- білім алушылардың қалыптасу үдерісінде топ мүшелерінің біртекті еместігіне 

психологиялық мінездеме беру; 

- білім алушыларда жеке тұлғалық қарым-қатынастың тиісті механизмдерін құру; 

- келешек мамандардың кәсіби қызметтеріне қажетті қарым-қатынас жолдарының 

қолайлы жақтарын анықтауға ықпал ету. 

Бұл ұстанымдар оқыту үдерісінде білім алушылардың кәсіби құзіреттіліктерін 

шыңдауда психологиялық ерекшеліктерін ескеруді қажет етеді. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Задача построения эффективной системы управления становится постоянный 

поиск путей его совершенствования как процесса, как способа достижения целей и как 

инструмента приспособления к окружающей среде. Основной частью управления 

предприятием является управление персоналом. Управление персоналом содействует 

достижению наибольшей эффективности функционирования организации. 

Эффективное функционирование организации предполагает справедливое отношение к 

работникам, к его потребностям, мотивам, ценностям, отношениям.  

Управление персоналом это тонкая и ответственная работа. Как мы 

знаем,управление персоналом является главным правилом эффективного менеджмента 

в любой организации. При неправильном руководстве какой-либо организации 

возникает множество проблем. 

К ним можно отнести следующее: 

 плохая репутация организации; 

 неудовлетворительное качество товаров;  

 высокий риск стать банкротом.  

Найти талантливый персонал сегодня непросто. Виной тому – низкий уровень 

безработицы и высокий спрос на квалифицированных рабочих в растущей экономике. 

Это означает, что компаниям понадобятся все кадровые ресурсы, которые они только 

могут получить. В таких условиях ни одна из них не может позволить себе роскошь 

иметь плохую репутацию, поскольку ищущие трудоустройство используют 

профессиональные и социальные сети не только для поиска открытых вакансий, но и 

для изучения отзывов о потенциальном работодателе. Независимо от размера и 

предлагаемых преимуществ в виде возможностей карьерного роста, для решения 

проблемы с набором персонала необходимо предпринять решительные шаги. Поиск 

причин Если вы занимаетесь рекрутингом, то бренд и репутация вашей компании 

имеют большое значение. Исследования показывают, что 69% лиц, ищущих работу, 

не обратятся в фирму с плохим реноме, даже если они не трудоустроены. И 84% 

рассмотрят возможность оставить свою нынешнюю должность, если им предложат 

другую в компании с более высокой корпоративной репутацией. Поэтому следует 

знать об отношении сотрудников к собственной организации. И речь здесь идет не о 

красивых рекламных объявлениях, размещаемых на странице вакансий. 

Действительно важно (и единственное, что имеет значение) – это то, что говорят 

ваши сотрудники, как бывшие, так и нынешние. Хотя вы можете подозревать, что 

проблема связана с репутацией компании, как узнать степень ее влияния на набор 

персонала? Для ознакомления с потенциальными работодателями соискатели 

используют интернет-платформы, поэтому первое, что нужно сделать, – это выяснить, 

что они там увидят. Эксперты предлагают воспользоваться социальными сетями, 

чтобы узнать, что люди говорят о вашей компании. На сайтах, подобных Glassdoor, 

также можно увидеть отзывы от нынешних или бывших сотрудников, которые могут 

отпугивать других кандидатов.  

Неудовлетворительное качество продукции является следствием низкой культуры 

производства. На многих участках не приведено в порядок оборудование, нарушается 

технологическая дисциплина, не уделяется внимания рационализации рабочих мест. 

Оплата труда не поставлена в зависимость от качества работы. Слабо развивается 
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сотрудничество со смежниками по повышению качества комплектующих изделий. 

Предприятие работает неритмично, в цехах - штурмовщина.   

Отказ в аттестации продукции связан с неудовлетворительным качеством 

продукции. Продукция, не аттестованная при повторной аттестации по высшей или 

первой категории качества, подлежит снятию с производства.  

Предполагаются пять возможных вариантов, в том числе весьма 

пессимистический, при котором из-за неудовлетворительного качества продукции ее 

возврат превзойдет сбыт.   

Когда человека переводят с производственной деятельности на работу в ОТК, он 

может проникнуться чувством большой ответственности. С него спрашивают за 

каждую жалобу потребителя на неудовлетворительное качество продукции. В то же 

время им в одинаковой мере недовольны администрация и производственники. Он 

редко получает помощь и поддержку в определении уровня приемлемого качества и 

вынужден устанавливать свои собственные критерии, которые могут быть любы ми, от 

слишком жестких до слишком мягких.  

Нередко в ответ другие предприятия тоже снижают цену, и постепенно 

положение стабилизируется, хотя наиболее слабым конкурентам приходится уходить с 

рынка, а нередко и прекращать коммерческую деятельность. Для защиты своих 

позиций на рынке предприятия прибегают к улучшению потребительских свойств 

своей продукции при сохранении или незначительном повышении цен на нее. Такая 

ценовая политика предприятий вызывает положительную реакцию у потребителя, 

которые часто связывают низкую цену с неудовлетворительным качеством продукции.   

Первая форма расчета заработной платы связана с дифференциацией премии и 

основной заработной платы. Основная заработная плата зависит от классификации 

работ по степени сложности. При определении размера премии учитываются такие 

показатели, как, например, число простоев машин и время простоя.  

В размер основной заработной платы вносятся коррективы, если возникают 

дополнительные расходы в результате неудовлетворительного качества продукции.   

Такое понятие несколько отличается от общепринятого, поскольку решающая 

роль в обеспечении качества продукции или услуг здесь отводится маркетингу. Из 

приведенного определения следует, что целью процесса обеспечения качества является 

производство машин и оборудования в соответствии с общественными потребностями 

в них и заказами потребителей при тесной связи с ними отделов и служб маркетинга. 

Именно они имеют все возможности для выявления и определения потребностей, 

способствуют переработке их в конструкторские идеи, а затем активно участвуют в 

разработке новой продукции с необходимым потребителю уровнем качества.  

Нельзя отрицать тот факт, что представление идей по разработке новых изделий 

должно исходить, в первую очередь, от научно-исследовательского, конструкторского, 

технологического, производственного подразделений.  

Однако определяющим, с точки зрения комплексного обеспечения качества, 

является служба (отдел) маркетинга, что объясняется постоянным взаимодействием 

данной службы с потребителем.  

При ее участии в этом процессе бесполезно жаловаться на трудности реализации 

при неудовлетворительном качестве продукции после ее изготовления.  

Необоснованное увеличение цен негативно отражается на репутации предприятия.  

При продвижении на рынок новой продукции производитель имеет возможность 

устанавливать максимально высокую цену, которая обеспечивает норму прибыли, 

превышающую среднюю для данной отрасли. Проведение такой политики, как 

правило, ограничено во времени.  
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Высокий уровень цен стимулирует конкурентов быстро создавать аналогичную 

продукцию или ее заменители.  

Поэтому важно в определенный момент снизить цены, чтобы завоевать новые 

сегменты рынка и подавить активность конкурентных фирм. Перед предприятием 

всегда стоит задача сохранения той доли рынка, которую оно занимает.  

Основными методами в конкурентной борьбе кроме цены, технического уровня 

продукции являются ее качественные показатели, сроки поставок, условия платежа, 

объем и сроки гарантий, объем и качество сервиса, реклама. Неценовые факторы в 

конкурентной борьбе преобладают в настоящее время. Открытая ценовая война 

заключается в том, что предприятие резко снижает цену на продукцию, давно и 

успешно продающуюся на рынке. Нередко в ответ другие предприятия тоже снижают 

цену, и постепенно положение стабилизируется, хотя наиболее слабым конкурентам 

приходится уходить с рынка, а нередко и прекращать коммерческую деятельность. Для 

защиты своих позиций на рынке предприятия прибегают к улучшению 

потребительских свойств своей продукции при сохранении или незначительном 

повышении цен на нее. Такая ценовая политика предприятий вызывает положительную 

реакцию у потребителя, которые часто связывают низкую цену 

с неудовлетворительным качеством продукции.   

Необоснованное увеличение цен негативно отражается на репутации 

предприятия. При продвижении на рынок новой продукции производитель имеет 

возможность устанавливать максимально высокую цену, которая обеспечивает норму 

прибыли, превышающую среднюю для данной отрасли. Проведение такой политики, 

как правило, ограничено во времени.  

Высокий уровень цен стимулирует конкурентов быстро создавать аналогичную 

продукцию или ее заменители.  

Поэтому важно в определенный момент снизить цены, чтобы завоевать новые 

сегменты рынка и подавить активность конкурентных фирм.  

Перед предприятием всегда стоит задача сохранения той доли рынка, которую 

оно занимает. Основными методами в конкурентной борьбе кроме цены, технического 

уровня продукции являются ее качественные показатели, сроки поставок, условия 

платежа, объем и сроки гарантий, объем и качество сервиса, реклама. Неценовые 

факторы в конкурентной борьбе преобладают в настоящее время. Открытая ценовая 

война заключается в том, что предприятие резко снижает цену на продукцию, давно и 

успешно продающуюся на рынке. Нередко в ответ другие предприятия тоже снижают 

цену, и постепенно положение стабилизируется, хотя наиболее слабым конкурентам 

приходится уходить с рынка, а нередко и прекращать коммерческую деятельность. Для 

защиты своих позиций на рынке предприятия прибегают к улучшению 

потребительских свойств своей продукции при сохранении или незначительном 

повышении цен на нее.  

Такая ценовая политика предприятий вызывает положительную реакцию у 

потребителя, которые часто связывают низкую цену с неудовлетворительным 

качеством продукции.  

В работе любой организации одним из самых значимых аспектов деятельности 

является максимальное снижение риска банкротства. Несостоятельность фирмы может 

быть вызвана различными причинами и практически всегда ее появление наносит 

материальный вред сотрудникам предприятия, снижает прибыльность дела, а иногда 

пошатывает даже экономику страны в целом. 

В экономическом смысле банкротство означает неплатежеспособность 

юридического лица, связанное с отсутствием достаточного количества денежных 
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средств, которые необходимы для выполнения обязательств перед кредиторами или 

уплаты установленных государственных платежей. 

Под риском банкротства подразумевается вероятность наступления сложного 

состояния предприятия в экономическом плане, вплоть до полной 

неплатежеспособности должника. Правильное и своевременное выявление опасных 

коммерческих ситуаций помогает избежать несостоятельности. 

В большинстве случаев кризисы возникают из-за руководства. Это означает что, 

руководитель не умеет профессионально и грамотно руководить персоналом. От 

начальника зависит работоспособность персонала. Отсюда возникает проблема 

управления персоналом. Когда руководитель игнорирует кризис ранней стадий, когда 

руководитель не воспринимает всю серьезность ситуации это и есть проблема. 

Как известно, менеджмент стала изучаться как дисциплина лишь с конца 19 века. 

В то время были такие руководители, которые не были «собственниками», а, всего 

лишь были посредниками между работниками и хозяйством. С тех времен люди начали 

осознавать, что между руководителями и работниками может произойти какой-либо 

конфликт. Руководители научились принимать решения и тем самым регулировали 

отношения. 

На сегодняшний день существует много методов, о том, как правильно надо 

руководить персоналом. Из-за казахского менталитета, как мы знаем, управление 

персоналом, по сравнению с западным, не сумело прижиться к нам. Из-за этого 

существуют много проблем с управлением персонала. К примеру можно привести, что 

права сотрудников нарушаются, и в этом вина руководителей, но также вина и 

работников, так как, сами эти работники выполняют свою работу неэффективно. За 

счет этого, возникает конфликт между руководителем и персоналом.  

Чтобы добиться хорошего результата в таком тонком деле, как управление 

персоналом, нужно проводить постоянный мониторинг существующих проблем в 

учреждении. Необходимо постоянно учиться мастерству управления рабочими кадрами 

во избежание разных проблем. Существует ряд проблем, которые выделяют при 

управлении персоналом,к таким проблемам можно отнести: 

 проблема «отличника». Руководителем становится лучший из всех сотрудник, и 

он обычно может знать только узкую специальность работы, возможно даже только 

свою область работы, а вот в остальные специальности может даже не вникать. 

Поэтому такой руководитель может допускать грубые ошибки в управлении 

персоналом; 

 проблема, которая имеет название «свой парень». Роль управления рабочими 

кадрами предприятия с самого начала носит характер противостояния 

(конфронтационный) по отношению к работникам. Директору организации зачастую 

приходится иметь дело с возникающим сопротивлением и бороться с ним. Многим 

работникам тяжело от конфликтов с другими своими сотрудниками в психологическом 

плане, потому, что они проводят много времени вместе на работе; 

 синдром позитивной проекции. Суть этой проблемы в том, что у руководителя 

может проявляться стремление приписывать свои черты характера персоналу. 

Директор может ставить себя на место сотрудника в любой ситуации и решать, как бы 

он поступил, будь на его месте. Такое поведение неправильное, потому что каждый 

работник – это индивидуальная личность со своими особенностями характера и своим 

взглядом на ситуацию; 

 проблема «старшего». Работники довольно часто могут наблюдать за 

руководителем. Бывает такое, когда директор явно подчеркивает дистанцию между 

собой и своими сотрудниками. Если он и сохраняет управляемость, то только на уровне 

жестких претензий и требований; 
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 проблема ожидания героя. Рассматривая претензии и требования руководителя к 

персоналу, можно подумать, что многие из них в ожидании героя, который сможет 

быстро решить все существенные проблемы на фирме с помощью своей смекалки и 

ума, будет своевременно выполнять правильно все задания и находить для себя 

дополнительную работу самостоятельно. А также не задавать лишних вопросов и 

задерживаться на работе. Но в силу того, что на рынке труда таких сотрудников сейчас 

нет, то все современные проблемы относительно управления персоналом сваливаются 

на самих работников; 

 проблема, которая называется «звезды цирка». Руководитель считает, что если 

наемник получает определенную зарплату, то он обязуется работать на износ; 

 проблема огромной разницы в заработной плате между начальником и 

работником. Многие сотрудники могут быть недовольны, если возникает такая 

проблема; 

 проблема текучки кадров. Часто учреждения не в силах контролировать 

текучесть кадров, а причина этому – неэффективное использование работы персонала, 

распределение зарплаты, непродуманное формирование кадровой политики. А также 

частыми являются случаи, когда компании не хотят привлекать к работе молодых 

специалистов и много хороших и ответственных из них остаются без работы. 

Данные существующие проблемы в управлении предприятия, имеют свои 

особенности. Все выше проблемы означают, что существует потребность в 

эффективном управлении. Хороший руководитель постарается выявить все проблемы 

управления персоналом, запомнить их, чтобы больше их не повторять. 

При правильном управлении персоналом можно изменить качество работы 

сотрудников, увеличить прибыль, и значительно улучшить атмосферу на предприятии. 

Конечно, не каждому человеку дано природой руководить, и умение правильно 

направлять коллектив на решение тех или иных задач. Как говорят, «руководителем не 

рождаются, а становятся». Так как, быть руководителем это упорный труд. Вывод 

такой, что, проблемой управлением персоналом в организации в Казахстане, 

решительна. Можно решить ту или иную проблему, главное, чтобы руководители этих 

организации были первоклассными руководителями. В скором времени Казахстанские 

организации вступят в ряд и с западными организациями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ УМЕНИЙ 

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

В последние годы в Казахстане идет активная модернизация системы 

образования, что в условиях глобализации обусловлено жесткой конкуренцией на 

рынке человеческого капитала. В современном мире человек имеет практически 

неограниченный доступ к информационным ресурсам, поэтому главным становится не 

обладание набором знаний, а умение находить информацию, интерпретировать ее, 

творчески использовать в своей деятельности. 

Реформирование образования совершенствует требования к подготовке 

обучающихся, а вследствие этого к подготовке педагогов. Ориентация общества и 

государства на обеспечение современного качества образования требует от педагогов 

умения решать профессиональные задачи педагогической деятельности, 

обусловленные вызовами времени, в том числе и задачи, связанные с контролем и 

оценкой достижений обучающихся. 

Используемая десятилетиями традиционная система оценивания, сложившаяся в 

образовании, не соответствует современным требованиям. Ранее часто у всех 

участников этогопроцесса возникал вопрос: «Почему выставлена та или иная оценка?». 

Педагоги часто, выставляя оценку, ориентировались на личностные качества ученика, 

т.е. делали это субъективно. Не было четких критериев для оценивания.С 

реформированием образования система оценивания изменилась, она стала 

критериальной.  

Таким образом, в условиях обновления содержания образования в Республике 

Казахстан проблема развития контрольно-оценочной деятельности педагога любого 

уровня системы образования, в том числе дошкольного и начального, существенно 

актуализировалась.  

Теоретический анализ современной литературы по данной проблеме позволяет 

утверждать, что смысл оценочной деятельности учителя как неотъемлемой 

составляющей его профессиональной деятельности состоит в стимулировании 

активности самих учеников. Целью этой деятельности является не контроль 

успеваемости учащихся, а создание условий для развития у учащихся адекватной 

самооценки. Предметом оценочной деятельности учителя при таком подходе 

становится организация образовательного процесса в целом и собственная 

профессиональная педагогическая деятельность [1].  

С целью формирования контрольно-оценочных умений у будущих педагогов в 

рамках подготовки студентов по образовательным программам «Дошкольное обучение 

и воспитание» и «Педагогика и методика начального обучения» ведется элективный 

курс «Критериальное оценивание учебных достижений дошкольников/учащихся», 

целью которого является вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими умениями, сформировать компетенции, необходимые для 

профессионального оценивания уровня учебных достижений детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

В ходе изучения дисциплины студенты узнают об истории, современных 

тенденциях и направлениях развития теории и практики оценивания учебных 

достижений обучающихся. Изучая теорию и практику вопроса, студент становится 
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активной воспринимающей стороной, обучающейся и приобретающей опыт 

непрерывного самообразования на основе инициативности и самостоятельности. От 

преподавателя же требуется умелая организация этой работы. В связи с этим 

используются традиционные и инновационные методики обучения. Например: работа в 

группах, дискуссии, кейс-стади, презентации, деловые игры, выполнение упражнений, 

построение ассоциограмм, подготовка докладов и др. [2]. 

Подготовка специалистов для дошкольных организаций и начальной школы 

имеет существенные различия в силу специфики возраста детей. Поэтому в содержании 

курсов, а также в системе подготовке студентов имеются различия. 

Согласно Государственной программе развития образования и науки на 2016-2019 

годы с сентября 2017 года в дошкольные организации и предшкольные классы 

общеобразовательных школ республики внедрена система индикаторов по 

отслеживанию уровня развития умений и навыков у детей дошкольного возраста. 

Индикаторы – это ожидаемые результаты по образовательным областям как 

показатели достижений ребенка в соответствии с его возрастом. Ожидаемые 

результаты определены в Типовой учебной программе дошкольного воспитания и 

обучения. 

Развитие умений и навыков у детей дошкольного возраста имеет особое значение 

в обеспечении качественных услуг дошкольного образования. 

Мониторинг рассматривается как специально организованное, систематическое 

наблюдение за динамикой развития умений и навыков ребенка, способствующее 

выявлению его особенностей, нуждающихся в корректировке, изменении способов 

взаимодействия, попечении и внимании со стороны педагогов [3]. 

В соответствии с требованиями мониторинг позволяет:  

 объективно отслеживать достижения детей;  

 обеспечить индивидуальный подход в воспитании и развитии ребенка 

дошкольного возраста;  

 совершенствовать образовательный процесс на основе оперативного 

планирования корректирующих мероприятий педагогов;  

 определить уровень освоения ребенком содержания каждой из образовательных 

областей и Типовой программы в целом [3]. 

В связи с этим будущий педагог системы дошкольного образования при 

проведении мониторинга уровня развития детей должен:  

 знать:требования Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 

воспитания и обучения;содержание Типовой учебной программы дошкольного 

воспитания иобучения;порядок заполнения Листа наблюдения и Индивидуальной 

картыразвития ребенка; 

 владеть: основами дошкольной педагогики и психологии; методами измерения 

уровня развития умений и навыков ребенка: наблюдение, создание игровых ситуаций, 

деловая игра, беседа, вопросы и ответы, результаты продуктивных видов деятельности 

и др.; методикой подсчета уровня развития умений и навыков у детей дошкольного 

возраста;информационно-коммуникативными технологиями [3]. 

Для решения этих задач на практических занятиях проводится работа по 

изучению нормативных документов, формируются умения по подбору и анализу 

диагностического материала, отрабатываются навыки оценивания учебных достижений 

дошкольников. 

Наибольшие затруднения у студентов вызывают задания, связанные с выбором 

диагностического материала, соответствующего разным уровням развития ребенка и с 

определением качества его выполнения. Это связано с тем, что: 
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1) требования Стандартапредполагают наличие 3-х уровней развития ребенка 

(согласно таксономии Б.Блума) и осуществляются на основе мониторинга достижений 

ребенка в соответствии с возрастом: 1 уровень – ребенок воспроизводит те или иные 

действие и знания; 2 уровень – ребенок понимает, что делает, владеет определенным 

запасом знаний; 3 уровень – ребенок применяет то, что он знает и умеет, 

самостоятельно и творчески использует знания; 

2) в то же время в методических рекомендациях по методике подсчета уровня 

развития умений и навыков у детей дошкольного возраста уровни определены как: 1 

уровень – низкий; 2 – средний; 3 – высокий. 

Эти две шкалы нельзя считать равнозначными, т.к., например, применять знания 

и умения ребенок может на как на низком, так и на среднем или высоком уровне. 

Студенты изучают все элементы системы критериального оценивания, которые 

определяются стандартами, процессами, инструментами и результатами оценивания 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Содержание системы критериального оценивания [4] 
 

На занятиях студенты разбирают различные спорные ситуации, определяют 

индикаторы, закодированные в форме дескрипторов, выявляют уровень задания, учатся 

оценивать его выполнение ребенком. 

Подготовка к контрольно-оценочной деятельности педагогов начальной школы 

имеет свои специфические особенности. 

Система критериального оценивания, внедряемая в школах Республики 

Казахстан, также основана на таксономии педагогических целей в познавательной 

сфере Б. Блума. Учитель должен сформировать у обучающихся знания и их понимание, 

научить использованию этих знаний, при этом преследуя наивысшую цель – научить 

учащихся анализировать, синтезировать и оценивать. 
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Критеральная система оценивания обеспечивает качество процедур оценивания, 

их соответствие международным стандартами потребностям обучения каждого 

обучающегося.  

Целью критериального оценивания является получение объективной информации 

о результатах обучения обучающихся на основе критериев оценивания и 

предоставление всем заинтересованным участникам для дальнейшего 

совершенствования учебного процесса. 

Новая для Казахстана система критериального оценивания направлена на 

развитие обучающегося, повышение его интереса и мотивациик обучению. Это 

достигается путем установления ясных и измеримых критериев оценивания, понятные 

каждому обучающемуся и его родителям [4]. 

На занятиях студенты разбирают примеры «обратной связи», обучаются 

формативному и суммативному оцениванию, в ходе коллективной работы 

приобщаются к процессу модерации. 

В ходе практической работы студентампредлагается самостоятельно разработать 

инструменты оцениваниясогласно следующему алгоритму: 

 изучить учебную программу и цели обучения за раздел/сквозную тему; 

 определить те критерии оценивания в соответствии с целями обучения,которые 

будут проверяться в суммативном оценивании, и соотнести их суровнями 

мыслительных навыков; 

 составить одно или несколько заданий, охватывающих содержаниецелей 

обучения, проверяемые критерии и соответствующий уровеньмыслительных навыков; 

 составить дескрипторы к каждому заданию; 

 составить рубрики (описание уровней в соответствии с критериямиоценивания) 

к суммативному оцениванию за раздел/сквозную тему дляпредоставления результатов 

суммативного оценивания обучающимся иих родителям [4]. 

На сегодняшний день существуют различные точки зрения на то, чтотакое 

оценочная деятельность педагога. Однако, при всем многообразии взглядов можно 

увидеть сущностные черты этой деятельности: целенаправленность; двусторонность; 

единство внутреннего и внешнего, объективного и субъективного; взаимосвязь оценки 

и самооценки, регулирования и саморегулирования [1]. 

Для успешного осуществления оценочной деятельности педагогу необходимо 

владеть: умением определять предмет оценивания; умением воспринимать предмет 

оценки; умением сопоставлять предмет оценки с определенными критериями; умением 

выбирать форму оценки и умением сообщать оценку обучающемуся и др. В свою 

очередь, развитие этих умений требует соответствующего отношения педагогов к 

самой проблеме оценочной деятельности в современных условиях. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 
 

В законе Республики Казахстан "О физической культуре и спорте" сохранение 

здоровья и повышение уровня физической подготовленности подрастающего 

поколения рассматривается как основополагающий фактор будущего благополучия 

государства.    

К сожалению, данные медицинских обследований свидетельствуют о низком 

уровне физического развития и негативной тенденции к ухудшению состояния 

здоровья учащейся молодёжи. Одним из множества патогенных факторов, 

нарушающих нормальное протекание важных психофизиологических процессов 

умственной работоспособности (устойчивости внимания, объема памяти, мышления и 

др.), является недостаточная двигательная активность подавляющего большинства 

школьников. Ситуация усугубляется тем, что в иерархии ценностей подрастающего 

поколения физическая культура и спорт находятся далеко не на первом месте. 

Одним из основных направлений решения данной проблемы стало повышение 

эффективности уроков физической культуры в учебных заведениях. В содержание 

учебной программы были включены задачи, отвечающие требованиям времени: на 

основе повышения двигательной подготовленности – развить основные двигательные 

качества, обучить жизненно важным навыкам и умению самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, укрепить здоровье учащихся; сформировать интерес и 

привычку к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В средней 

школе был введен  третий урок физической культуры. В инструктивных документах 

государственных органов подчёркивается необходимость расширения внеурочных 

форм занятий спортом и внедрения физической культуры в повседневный быт 

учащихся.  

Не отрицая положительного значения вышеназванных мероприятий, мы не можем 

считать их способными изменить ситуацию по нескольким причинам. 

Главное,- спортивные залы большинства учебных заведений построены по 

проектам середины прошлого века и не отвечают элементарным требованиям, 

предъявляемым к современным спортивным сооружениям. Отсутствие душевых в 

тесных раздевалках, низкое качество инвентаря и оборудования мало способствуют 

престижу школьных уроков физкультуры.  Из-за включения в расписание третьего 

урока физической культуры во многих школах учителям приходится работать в зале с 

несколькими классами одновременно. На проведение секционной работы, как правило, 

остаётся только позднее вечернее время (учтите криминогенную обстановку). Не 

удивительно, что многие учащиеся стремятся оформить справку-освобождение от 

занятий физической культурой.  

Сказанное выше показывает, что наша школа не имеет возможности предоставить 

учащимся вид физкультурной деятельности в зависимости от их индивидуальных 

особенностей, интересов и уровня развития психофизических показателей.То есть 

следует признать, что в подавляющем большинстве школ Казахстана  нет условий и 

для воздействия на потребностно-мотивационную сферу занимающихся, 

предполагающую деятельность по формированию личностной физической культуры, 

как основы здоровьесбережения и физического совершенствования школьников. 

Средства СМИ часто приводят в пример опыт развитых стран, которые 

средствами физической культуры и спорта эффективно решают не только проблему 
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оздоровления учащихся, но и формируют систему их ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни; целенаправленно воспитывают интеллектуальные, психические, 

морально-волевые и другие социально желательные качества личности.  Нужно 

учитывать, что к физической культуре и спорту в этих странах принципиально иное 

отношение. Если в США или Англии спорт одна из национальных идей, то учебные 

заведения – резерв и кузница резерва национальных сборных. Соответственно задачам, 

школы имеют возможность культивировать десятки видов внеурочной двигательной 

активности. Местные органы власти активно поддерживают, а СМИ популяризируют 

развитие межшкольного и дворового спорта. Не удивительно, что практически все 

школьники находят для себя интересный вид спорта [1] 

В отличие от США, в Японских шкалах нет культа спорта. Здоровье нации – часть 

национальной идеи государства, поэтому предмету «Физическая культура» отводится 

особая роль. В первый год обучения всех детей обследуют и тестируют для 

определения склонности к определённым видам нагрузок. Если  выявляют проблемы со 

здоровьем, то учитель физкультуры занимается с ребёнком до окончания учёбы, 

составляя особые упражнения. В каждой школе обязательно есть диетолог (притом, что 

дети приносят еду из дома). В любой школе культивируется 8-10 видов спорта под 

руководством квалифицированных специалистов [2]. 

Можно долго перечислять достоинства систем физического воспитания 

экономически развитых странах мира, - они разные, но у них общая главная цель – 

выпустить из школы здорового человека, который знает особенности своего организма, 

владеет культурой движения и здорового образа жизни. Для достижения выше 

названной цели государственные органы и общественные организации не жалеют ни 

сил ни средств. 

В рамках вышесказанного, следует считать проблему подготовки педагогических 

кадров чрезвычайно актуальной, поскольку именно учитель является важнейшим 

звеном в решении всех проблем в системе образования. 

Важнейшими компонентами подготовки будущего педагога  традиционно 

являются психолого-педагогическое образование и специальная подготовка по 

предмету [3]. Согласно квалификационным требованиям, школьный учитель  

физической культуры помимо развития физических качеств и спортивно-технических 

навыков своих воспитанников, должен обеспечить их компетентность в сферах общего 

самостоятельного физического воспитания,  навыков здорового образа жизни, 

культурного досуга и в других. Кроме этого, в связи в расширением сферы 

инклюзивного образования, практически все учителя должны освоить значительный 

объём знаний из области медицины и специальных разделов психологии, дефектологии 

и др. 

В большинстве учебных заведений заботу о здоровье и физическом 

совершенствовании подрастающего поколения возлагают на специалистов по 

физической культуре и спорту и, в то же время, роль учителей-предметников в этом 

процессе практически не учитывается. 

О необходимости готовить учителей способных наравне с интеллектуальной 

подготовкой обеспечить нравственное, эстетическое, трудовое, физическое воспитание 

школьников учёные различных направлений говорят давно [4]. Однако неумолимая 

статистика показывает, что здоровье детей (в нравственном, физическом, психическом 

и социальном плане) не стало  центром всех учебно-воспитательных воздействий 

большинства педагогических коллективов школ республики.  

Так, по мнению большинства исследователей,  одной из основных причин 

ухудшения здоровья учащихся является неподготовленность школьных учителей к 

здоровьесберегающей деятельности, а «существующая система подготовки не 
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формирует у будущего педагога необходимых компетенций в этой области знаний,  что 

на практике вызывает стрессовые ситуации, одинаково неблагоприятные для здоровья 

учащихся и учителей» [5, с. 13]. Так, по мнению О.М. Панюковой, причинами 

недостаточной подготовки будущих педагогов к здоровьесберегающей деятельности, 

являются: 

ограниченность знаний студентов в области организации здоровьесберегающей 

деятельности; 

отсутствие возможности тренировать умения здоровьесбережения в 

образовательном процессе; 

недостаточное использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

педагогических технологий, обеспечивающих эффективную подготовку студентов к 

здоровьесберегающей деятельности [6, С. 15]. 

Компетенция здоровьесбережения включает в себя  знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни, культуры питания, правил личной гигиены, физическую 

культуру человека, свободу и ответственность выбора образа жизни. 

Структура данной компетенции определяет, что будущий педагог должен знать: 

концептуальные основы здоровья современного человека, развитие культуры 

духовного и физического здоровья; психолого-педагогические и медико-гигиенические 

аспекты здорового образа жизни.  

Компетенция здоровьесбережения предполагает овладение умениями:  

-  оперировать знаниями о здоровье и его слагаемых; 

- использовать знания о сохранении, укреплении и преумножении здоровья, о 

саморегуляции и самокоррекции; 

- владеть методами и средствами оказания неотложной доврачебной помощи; 

- использовать методы комплексной оценки состояния здоровья и системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих укрепление и сохранение здоровья; 

- владеть способами  профилактики  травматизма и т.д. 

Раскрывая особенности реализации компетентностного подхода в содержании 

общего и педагогического образования, Г.А. Бордовский подчеркивает, что для 

формирования здоровьесберегающих компетентностей у педагогов необходимы другие 

образовательные технологии и  другая система подготовки педагога. 

Проведенные нами исследования (опрошено 125 студентов выпускного курса 

педагогических специальностей ВКГУ им. С. Аманжолова) показали, что большинство  

(85.2%) будущих педагогов не владеют здоровьесберегающими технологиями, хотя 

большинство опрошенных  (94.3% ) планируют их использовать при проведении 

занятий в школе. 

Поэтому закономерно возникает вопрос: где студенты должны получать знания о 

здоровьесбережении себя и школьников? Значительный объём необходимых знаний 

студент получает  при изучении таких дисциплин вузовского цикла, как: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология»; цикл педагогических дисциплин: «Педагогика», 

«Теория и методика воспитательной работы», «Современные педагогические 

технологии», «Этнопедагогика»; «Педагогика»; «Физическая культура». Однако, 

вопросам формирования здоровьесберегающих компетенций в них, по мнению 

большинства опрошенных (91,3%), практически не уделяется внимание. По значимости 

полученных знаний о здоровьесбережении предмету «Физическая культура» студенты 

отдают наибольшее предпочтение (78,5%). Здесь они научились в определенной 

степени заботиться о своем здоровье: составлять комплексы физических упражнений 

для утренней гигиенической гимнастики, организовать и провести подвижные игры, 

самостоятельно выполнять физические упражнения и др. Хотя, по их мнению, этих 

знаний явно недостаточно, чтобы эффективно оздоравливать школьников. Необходимы 
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дополнительные организационно-педагогические мероприятия, нацеливающие 

будущих педагогов на овладение специальными знаниями, умениями и навыками 

здоровьясбережения детей в процессе обучения в школе. И, прежде всего, включение в 

учебный процесс элективных спецкурсов типа «Здоровьесберегательная деятельность в 

школьном учебном процессе», которые, на наш взгляд, дадут позитивный толчок для 

активизации здоровьесберегающей деятельности в школе. 

Таким образом, подготовка будущих педагогов к здоровьесберегающей 

деятельности позволит решить проблему охраны здоровья детей и подростков на 

современном этапе, а  внедрение здоровьесберегающихобразовательных технологий в 

учебную деятельность даст возможность укрепить здоровье детей, обеспечить 

повышение защитных сил организма к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды,  улучшить показатели их физического и умственного развития. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ (ПОНЯТИЕ) 
 

Проблема субъективного благополучия в последние годы все чаще становится 

предметом исследования психологов. Это вызвано острой необходимостью в 

определении того, что служит основанием для внутреннего равновесия личности, из 

чего оно складывается, какие эмоционально-оценочные отношения лежат в его основе, 

каким образом оно участвует в регуляции поведения, каким образом можно помочь 

личности в решении проблемы благополучия.  

Понятие субъективного благополучия неоднозначно. Родственными понятиями 

для него и часто употребляемыми в научной литературе, являются «оптимизм», 

«удовлетворенность жизнью», «счастье». В большинстве исследований «Субъективное 
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благополучие» (subjectivewell-being – SWB) рассматривается как синоним понятию 

«счастье».  

Термин «субъективного благополучия» берет свои истоки в истории философии, 

психологии, а также социологии. Рассмотрим содержание термина В первом 

толковании термина - толкового словаря русского языка Ожегова С.И. и Шведовой 

Н.Ю. термин «благополучие» - это спокойное и счастливое состояние; жизнь 

понимается как удовольствие, с полной ее обеспеченностью [25, с.68]. В таком 

понимании «благополучие» и «счастье» выступают как понятия - синонимы. Если 

рассматривать термин «счастье», то это состояние высшей удовлетворенности жизнью, 

это успех, жизненная удача [25, с.68].  

По толковому словарюВ. Даля, самое лаконичное понятие счастья – это 

«желанная насущная жизнь». «Желанный» по своему смыслу значит личностно 

привлекательный, субъективно значимый и высоко оцениваемый [1, с.189]. В этом 

смысле субъективное благополучие выступает как синонимичное понятие. 

При рассмотрении семантического значения слова «благополучие» можно 

увидеть его неоднородность. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой благополучие 

трактуется как спокойное и счастливое, без каких-либо нарушений, течение жизни, 

привычных дел, удачливость, достижение желаемого в жизни. Также термин 

«благополучие» используется как синонимичный термину «счастье», благоприятного 

физического и психического состояния. Еще одно значение интерпретации термина 

«благополучие» - это довольство, материальная и не только обеспеченность [25, с.69]. 

В историческом контексте изначальные попытки описания счастливого человека 

происходит через набор качеств. Однако уровень благополучия и счастья оценивается 

самим человеком в соответствии с его системой ценностей и целей, которые всегда 

индивидуальны и не подлежат каким-либо обобщениям. Следовательно, универсальной 

структуры и критериев благополучия быть не может, что подвергает исследователей 

изучать факторы, влияющие на чувство счастья и благополучия. В таком контексте 

вместе с понятием благополучия применяется термин качество жизни, в которое входят 

соматические и психосоматические, социальные и психосоциальные, экономические и 

психологические факторы. 

Рассмотрим некоторые подходы к исследованию и пониманию психологического 

благополучия.  

Многие исследователи термин «благополучие» смешивают с понятием 

удовлетворенности. Такая группа исследований объединена в  группу гедонистических 

исследований (от эпикурейского понятия hedonia). Положил начало данному 

направлению НорманБрадбурн в 80-е годы, его последователем был Эд Динер, 

заложивших теоретическую базу исследований феномена «благополучие» в 

зарубежной психологии. Исследователь Н. Брадбурн описывал благополучие в 

терминах, описывающих состояние счастья или несчастья, ощущения субъективной 

общей удовлетворённости или не удовлетворённости жизнью в целом. Им также было 

показано, что позитивный и негативный аффект - это не два полюса одной шкалы, что 

они имеют различную природу. Соответственно, благополучие - это баланс, 

достигаемый постоянным взаимодействием двух видов аффекта - позитивного и 

негативного, который проявляется в виде общего ощущения удовлетворенности либо 

неудовлетворенности жизнью [49]. 

Гедонистический подход усматривает сущность субъективного благополучия в 

адаптации к изменяющимся условиям среды, которые проявляются в удовлетворении 

потребностей человека и переживанием удовлетворенности от этого процесса. С этой 

точки зрения можно вспомнить пирамиду потребностей А. Маслоу, согласно которой 

человек может испытывать положительные эмоции от удовлетворения как низших, так 
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и высших потребностей. Здесь важно заметить, что переживание субъективного 

благополучия напрямую связано с направленностью личности.  

Продолжая исследования в рамках гедонистического подхода, Э.Динер вводит 

понятие «субъективного благополучия», которое формируется из субъективной 

удовлетворенности жизнью, позитивного аффекта и негативного аффекта. Как отмечает 

сам автор, речь здесь идёт о когнитивной стороне самопринятия (интеллектуальная 

оценка удовлетворённости различными сферами своей жизни) и эмоциональной 

стороне (наличие плохого или хорошего настроения). Принятие либо непринятие 

событий жизни, оценка их как позитивных либо негативных всегда имеет под собой 

соответственно окрашенную эмоцию. В качестве наиболее общего индикатора 

благополучия сторонники гедонистического подхода опираются на переживания 

счастья, удовлетворенности [50].  

С позиции данного подхода рассматривает благополучие и Р.М. Шамионов, 

определяя его как собственное отношение человека к своей личности, жизни и 

процессам, имеющим важное значение для личности с точки зрения усвоенных 

нормативных представлений о внешней и внутренней среде и характеризующееся 

ощущением удовлетворенности [45]. 

Следующий подход к исследованию явления «благополучия» носит название 

эвдемонистического (от eudaimonic - термина, используемого Аристотелем для 

описания наиболее высокого из человеческих чувств), в соответствии с которым 

основной критерий благополучия - это полнота самореализации. Этот подход 

разрабатывался представителями гуманистической психологии, описывающими 

различные аспекты позитивного функционирования личности. Благополучие в рамках 

этого подхода рассматривается как многофакторный конструкт, представляющий 

сложную взаимосвязь культурных, социальных, психологических, физических, 

экономических и духовных факторов. 

В психологической литературе принято выделять два подхода к исследованию и 

описанию термина «благополучие», но тем не менее, можно обнаружить еще один - 

третий подход. Значение семантическое слова благополучие содержит в себе не только 

значение счастья и удовлетворенности или достижение желаемого, но и важность 

отсутствующего негатива, приятное физическое и психическое состояния, а также 

благосостояние, обеспеченность, обозначающие достаточность ресурсов для 

достижения желаемого. 

Как правило, функциональное состояние и статус в исследованиях благополучия с 

точки зрения психологии практически не учитываются, тем не менее, очевидным 

является связь благополучия с физическим и психологическим здоровьем, с качеством 

жизни и потенциальной возможностью и умениями человека, его переживаниями и 

состоянием здоровой личности.Отсюда вытекает, что благополучие - это состояние 

отсутствия заболеваний, переживаний негативных, чувств и состояний. 

 Исследователь Р.М. Шамионов пишет, что понятие благополучия взято 

Всемирной организацией здравоохранения в качестве ключевого для определения 

здоровья: здоровье - это не только отсутствие болезней в физическом плане, и 

отсутствие каких-либо физических недостатков, но и состояние полного умственного, 

физического, социального благополучия [44]. 

В работах Марищук Л.В. и Пыжьяновой Е.В. ключевым фактором психического 

здоровья выступает именно психологическое благополучие, которое определяется и 

описывается  через субъективное благополучие, умение преодолевать трудности, иметь 

благоприятный фон эмоциональный, отсутствие каких-либо конфликтов с собой и с 

социумом [22]. Авторы указывают, что синтез подходов существующих позволяет 

обобщить  вывод: 
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- Благополучие рассматривается как комплексное, интегральное явление, 

объединяющее физические, психические, социальные аспекты, и не равное понятию 

удовлетворенности. Чувство благополучия определяется как интегральный 

психический феномен, целостное переживание, отражающее успешность 

функционирования личности в социальной среде, сопровождающееся эмоциональным 

благоприятным фоном, функциональным состоянием организма и психики и 

позитивным самоотношением, отношением доверительным к миру. 

Таким образом, рассматривая различные подходы к понимаю психологического 

благополучия человека, и, обобщая их, можно определить субъективное благополучие 

как эмоциональное состояние интегральной удовлетворенности человеком различными 

сторонами своей жизни и жизнью в целом. 
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ӘОЖ 372.3/.4 

САХАРИЕВА Б., МУКАМЕТКАЛИЕВА Г. 

Ш. Уәлиханов атындағы №3 лицей, Өскемен қ. 
 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ОЙЫН БАРЫСЫНДА  

ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУ 
 

Әлемдік педагогикалық ойдың тарихы мен мектепте оқытудың практикасында 

оқытуды ұйымдастыру формалары жүйесіне берік көзқарас қалыптасты. Оқытуды 

жүзеге асыруда білім мен оқытуды ұйымдастыруда оны модернизациялау көзделеді. 

«Түрлері» деген ұғым латын тілінен аударғанда «Forma» сыртқы көрініс дегенді 

білдіреді, Сыртқы сызық белгілі орныққан тәртіп. Философиялық сөздікте: «Түрлері» 

ішкі мазмұнды ұйымдастыру деген анықтама береді. Яғни «Түрлері» ішкі байланысты 

білдіреді және ұйымдастыру тәсілдері, өзара құбылыс, сыртқы жағдайлармен 

сабақтастықта. Жоғарыда «Түрлері» ұғымының мәнін басшылыққа отырып, оқытудың 

формасына былай анықтама беруге болады: «Оқыту формасы – оқу материалын 

меңгеруден оқушылардың өзара әрекеті». Оқыту формасы әдіспен, амалдарға, 

құралдарға, оқушылардың іс- әрекетіне тәуелді болады. Ресей педагогы Чередов И.М. 

бойынша: «Педагогикалық іс- әрекетті бұл бірімен – бірі, өзара байланысты 

ықпалдасық, әсер етушілік белгілі бір тапсырманы орындау кезіндегі оқушылар мен 

мұғалімнің қарым -қатынасы» деп түсіндіріледі. Оқытудың формасы – оқыту үрдісінің 

белгілі бір оқу материалын игеру барысындағы оқушының оқу іс- әрекетін  басқару мен 

оқу тәсілдерін меңгерумен сабақтас. болып саналады. Сабақтың сыртқы көрінісі оқу 

материалының ішкі бөліктерінің басын біріктіріп және дидактикалық категория ретінде 

оқу үрдісін ұйымдастырудың сыртқы пішімін белгілейді, мұның өөзі оқушылардың 
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білім сапасының көрсеткішімен өтетін уақыты және орны, оның жүзеге асырылу 

тәртібі секілді жағдайлармен байланысты.  

Педагогикалық сөздікте: «Оқуды ұйымдастыру формасы- оудың -әдіс тәсілдерін 

тиімді қолдануды жүзеге асыру үшін оқушыларды топтастыру» деп анықтама берілген.  

Г.Усмановтың «Педагогика» атты оқулығында: «Оқытуды ұйымдастырудың 

формасы- бұл мұғалім мен оқушылардың оқу әрекетіне қолайлы жағдай жасау үшін 

арнайы ұйымдастырылған? белгілі бір тәртіппен өтілетін жұмыс» деп қарастырылады.  

Оқытуды ұйымдастырудың формалары-белгілі бір тәртіп пен режим негізінде 

жүзеге асырылатын оқыту процесін ұйымдатыру тәсілі.  

Мектептердің даму тарихыда ұлы педагогтардың тұжырымдамалары және оқуды 

ұйымдастырудың әртүрлі формалары белгілі. Оның дамып жетілуі, қоғамның 

қажеттілігі мен сұранысының талап- мүдесіне қатысты.  

Оқытуды тиімді ұйымдастыру мәселелерімен педагогиканың «дидактика» деп 

аталатын арнаулы саласы шұғылданады. Дидактика бұл - білім мен оқытудың 

теориясын жасап шығаратын, педагогика саласы. Дидактиканың негізгі проблемалары 

оқыту процесінің заңдылығын ашу, білімнің мазмұнын анықтау, оқытудың барынша 

тиімді әдістері мен ұйымдастыру формаларын жасап шығару болып табылады.  

«Оқытуды ұйымдастыру формасы» ұғымының мәнін ашу үшін оқыту ұғымының 

педагогикалық анықтамасы на тоқтала кетейік:  

Оқыту- жеке адамның қалыптасуының және бірінші кезекте, ақыл -ойы мен 

жалпы білімін дамытудың маңызды құралы. Оқытудың білім алудың қалған барлық 

басқа түрлерінен және өздігінше білім алудан мынадай айырмашылығы бар. Ол белгілі 

бір жүйеде және жоспар бойынша, мұғалімнің басшылығымен өтіп жатқан бағдарлы 

мақсатқа бағытталған процесс болып табылады. Әрбір пәнді оқыған кезде оқушылар 

білімнің кейбір жиынтығын меңгереді және сол саламен байланысты белгілі іскерлік 

пен дағдыға ие болды. Іскерлік – деп іс жүзіндегі қимыл шәкірт алған білімнің негізінде 

жүзеге асырылатын және жаңа білім алуға алдағы уақытта ықпал жасай алатын әрекет 

деп айтуға болады.  

Сонымен оқытуды ұйымдастырудың формасы ұғымының мәні «Оқыту» және 

«Ұйымдастыру формалары» деген категориялардың жиынтығы ғана емес, олардың 

синтезі болып табылады.  

Педагогика тарихында ұлы педагогтардың тұжырымдары және оқытуды 

ұйымдастырудың әртүрлі тәсілдері белгілі. Оның дамып, жетілуі қоғамның 

қажеттілігімен сұраныстың талап- мүддесіне қатысты. Оқытуды ұйымдастырудың 

формалары бойынша жәктеледі: 

 оқушының саны мен құрамы 

 жұмысорны 

 оқу жұмысының ұзақтығы 

Оқушылар санына байланысты оқытуды ұйымдастырудың формасының жіктелуі 

мынадай:  

Оқыту процесінің әрқашанда мұғалімнің басшылығымен өтеді. Сын көзімен 

қарамаушылықтың нәтижесінде оқытудың әртүрлі формалары шетел педагогикасынан 

ауысып, мектептерде қолданылады. Біріншіден, мұғалім ролінің төмендеуі; екіншіден 

оқушылардың ғылым негіздерінен терең білім алуына зиянды әсер етті.  

Шетел мектептерінен ауысып келген оқытуды ұйымдастырудың көптеген 

формалары қатты сынға алынды.  

Ғалым -педагогтардың тәжірибелері бойынша оқытуды ұйымдастырудың 

формаларын былайша топтастырылады:  

- жеке (бір ғана оқушымен жұмыс істейді); 

- жеке жұптық (оқушы- оқушымен, мұғалімнің оқушымен қарым- қатынасы, жеке 
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оқушының әзірлік үрдісіндегі қызметімен) айқындалады.  

-  жеке топтық: топ мектепте жұмысістейді, бірақ бір мектепте оқытылатын 

оқушылардың жасы әр шаманы құрайтын топ болады. (оқытудың бұл түрлі орта ғасыр 

мектептерінде қолданылған).  

- Өзара бірлескен оқыту (аталған оқыту жүйесі Англияда пайда болған, атауы 

баллан кастер жүйесі).  

- Саралап оқыту, оқытудың бұл түрі – оқушылардың қабілетіне қарай өтіледі. 

(мангейм жүйесі).  

- Бригада лық оқыту, тапсырманы бригада алады: бір сыныпта 5-6 оқушы 

ұйымдасады, есеп беруші – бригадир (оқытудың бұл түрі ХХ ғасырдың 20- жылдарына 

тән).  

- американдық «винетка-жоспар» , «грамле жоспар» жәнет.б.  

- оқытудың микротоптық жүйесі (фронтальдық, ұжымдық жұмыс және т.б) 

Мектеп практикасының тарихында оқытуды ұйымдастырудың сыныптық оқу 

жүйесін зерделеу және қорытынды, сабақтың орнықты ғылыми теориясын жасауды 

алғаш реет қолға алған А.Я. Коменский болды.  

Я.А.Коменский «Ұлы дидактика» (1632) атты әйгілі еңбегінде сабақтың бір 

мезгілде басталуы; сабақтың белгілі бір уақыттағы; сабақ арасындағы үзіліс; топтағы 

балалардың саны мен жас шамасының біркелкілігі; материалды оқыту қарқынының 

бірдейлігі; сабақты белгілі бір ұйымдастырылған түрде өткізу мұғалімнің түсіндіруіне 

оқушылардың назарын аудару; оқушыларға сұрақтар қою, тақырыпты игеруін бақылау 

сияқты талаптарды қанағаттандыратын оқу сабақтарын өткізетін топтың түрінің 

тиімділігін және қажетті теория жүзінде негіздеді. Сыныптық оқу аталған топтық 

оқытудың осындай түрі кеңінен таралып, нығая бастады және қазірдің өзінде жетілдіру 

үстінде.  

А.Әбілқасымованың «Қазіргі заманғы сабақ» атты еңбегінде «Оқытуды 

ұйымдасырудың негіәзгі формасы» сыныптық-сабақтық жүйесінің өзіне тән 

ерекшеліктерін көрсетеді:  

 жастары және дайындық деңгейлері біркелкі оқушылар бір сыныпты құрайды 

және мектептегі оқыту кезеңінде негізінен тұрақты құрамын сақтап қалады. 

 Сынып тұрақты кестеге сәйкес, бірыңғай жылдық жоспармен және 

бағдарламамен жұмыс істейді.  

 Сабақ оқудың негізгібірліг іболып саналады.  

 Сабақ оқу пәніне, тақырыпқа арналады, сондықтан сынып оқушылары сол 

материалмен жұмыс істейді.  

 Сабақта оқушылардың жұмысына мұғалім басшылық жасайды, ол аз пән 

бойынша оқу нәтижесін, әрбір оқушының мегеру деңгейін жекеше бағалайды және оқу 

жылының соңында оқушыны келесі сыныпқа көшіру туралы шешім қабылданды.  

Оқудың сыныптық – сабақтық жүйесі осы  кезге дейін әлем педагогтарын 

ойландырып келеді. Оның жетістіктері мен кемшіліктері дидактика жөніндегі көптеген 

оқу пәндерін оқыту әдістері жөніндегі көптеген іргелі еңбектерде сондай-ақ 

педагогикалық-психологиялық өнімдегі еңбектерде жан-жақты талданған және 

сипатталған. Бұл еңбектердің авторлары оқытудың сыныптық сабақтық жүйесінің 

даралап оқытумен салыатырғанда бірқатар артықшлықтарын және кемшіліктерін атап 

көрсетеді.  

Сыныпты қсабақтық жүйесінің артықшылықтары:  

 оқу-тәрбие процессін түгелдей тәртіпке келтіруді қамтамасыз ететін 

ұйымдастыру құрылымының айқындығы; 

 басқарудың қарапайымдылығы;  

 балалардың проблемаларды ұжымдық талқылауда міндеттерге ұжымдық шешім 



244 
 

іздестіруде бір-біріне өзара әсер ету мүмкіндігі;  

 оқыту процесіндегі оқушыларды тәрбиелеу ісінде мұғалімнің оларға ұдайы 

эмиционалдық әсерінің болуы; 

 оқытудың үнемділігі және оқушылардың жеткілікті дәрежедегі үлкен тобымен 

жұмысі стеуі 

сыныптық-сабақтық жүйенің кейбір кемшіліктері:  

 қабілеті орташа оқушыға биімділік, және нашар оқушыға қиындықтар туғызса, 

жақсы оқушының қабілетінің дамуын тежейді. 

 Мұғалім оқытудың мазмұны, жылдамдығы, және әдістері бойынша жеке 

ұйымдастыру жұмыстарында оқушылардың даралық ерекшеліктерін ескеруге қиындық 

туғызуы;  

 Ересек балалар мен жасы кіші оқушылардың ұйымдасқан түрде араласуын 

қамтамасыз етпеуі және т.б.;  

 Оқыту теориясын дамытуда К.Д. Ушинскийдің ролі ерекше. Ол сабақта барлық 

негізгі жақтарын, «сабақтың әрір құрамдас мағынаға толы қызметке сай болуын, 

өйткені онсыз оқушының көптеген жақсы қасиеттерін дамыту мүмкін еместігін» талап 

ете отырып, талдау жасады және шығармашылықпен жұмыс істеді [25]. 

Сабақта және оны жетілдіруге қатысты проблемаларды Ушинскиймен қатар және 

одан кейін де белгілі орыспедагогтары Д.А. Семенов, Н.А. Корор, М.И. Демков, Н.Ф. 

Каптерев және т.б. зерттеді.  

1960 жылдары дидакттар және әдіскерлер сабақты ұйымдастыруды жетілдіре 

отырып, топтарын үлгіден бірте-бірте бас тарта бастады. Олар тақырыбы, 

бағдарламалардың бөлімдері бойынша өзара байланысты сабақтар жүйесін 

дайындауды қолға алды. Эксперименттер мен оқытудың жалпылама тәжірибесі 

сабақтың бұрыннан қалыптасқан теориясы мен практикасының жаңа міндеттерге сай 

еместігін көрсетті. Психологтар В.В. Давыдов, Л.В. Заньков., Н.А. Менчинская., Д.Б. 

Элкониннің зерттеулерінің арқасында балалардың психологиялық ерекшеліктері мен 

балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға құрылған, осы процесте теориялық 

білімі мен жалпылау ролін көтеретін оқытуға көшуге мүмкіндік беретіні түсінікті 

болды. Осы уақыттарда В.В. Давыдов, Л.В.Заньков, Н.А.Менчинский, И.А. 

Маркушевич К.И. Нешков, А.М. Пышколо П.М.Эрдиев және т.б. төменгі сынып 

оқушыларын математикадан тәжірибелі оқытуда нәтиже берген идеалары кеңінен тарай 

бастады.  

Сабақ теориясы мен практикасының жағдайын дәлірек анықтау үшін қазіргі 

бастауыш мектептің өзіндік келбеті бәрінен бұрын оқушыларды оқыту толыққанды 

қызметін және оқуға сұранысы мен ынтасын топтастыруға бағытталуы тиіс бұрынғыша 

тек қана пәнді білімді, оқу, жазу және есептеу білімі мен дағдысын меңгерумен 

шектелмеуі тиіс. Осыған орай, оқытудың барлық мазмұны, әдістері, құралдары сабақты 

оқыту процесін ұйымдастыру осы мақсаттарға жетуге ғана бағытталуы тиіс.  

Оқытудың әдістемелік жүйесін жетілдіру процесінде оқытудың мазмұнын, 

әдістерін және құралдарын дамытуға бағытты күшейтудің әсерінен сабақ әдістерінің 

проблемасы өткір тұрды. Осы уақыттарда педагогтардың, психологтардың жүргізген 

белгілі эксперименттік зерттеулерінің арқасында бұрын қалыптасқан сабақ әдістемесі, 

оның мазмұны және ұйымдастыруы оқушыларды оқытудың жаңа талаптары мен 

міндеттеріне сай еместігі анықталады.  

Сонымен жоғарыда аталған оқыту жұмысын ұйымдастырудың формаларының 

артықшылықтары мен кемшіліктерін келесі 3- сызбанұсқа арқылы көрсетуге болады. 

Жоғарыда көрсетілген оқу жұмысын ұйымдастыру формаларын оқу процесінде 

пайдалану бастауыш сыныптарда өте тиімді. Сондай -ақ бастауыш сыныпта 

оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруда және танымдық іс-әрекетін 



245 
 

дамытуда оқытудың басқа да формаларын пайдалану ерекше мәнге ие болып саналады. 

Осыған байланысты келесмі тақырыпта оқу -тәрбие процесінде оқытудың түрлі 

формаларын пайдалану бастауыш сынып оқушыларының танымдық әрекетін дамыту 

факторы ретінде қарастырылады.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ОСНОВА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

В целях позитивного влияния на обучение и развитие детей, формирования у них 

желания преодолевать учебные и иные трудности необходим учет индивидуальных 

особенностей личности. 

На умение целенаправленно изучать детей обращали внимание в своих работах 

П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и другие педагоги 

прошлого века. 

Термин «диагностика» (от греч. diagnostikos - способный распознавать) долгое 

время являлся прерогативой медицины, где он используется как метод распознавания 

болезней.Однако со временем он стал применяться и в других областях знаний, в том 

числе в педагогике. Наиболее широкое применение диагностика получила в 

коррекционной педагогике.  

В данной статье мы придерживаемся понимания психолого-педагогической 

диагностики, как системы действий педагога (диагностирование) по 

определениюактуального уровня развития ребенка в сравнении с другими детьми 

данной возрастной группы, зоны его ближайшего развития, своевременное 

обнаружение предпосылок возможных адаптационных нарушений или их начальных 

проявлений с целью обоснования эффективных условий обучения или изменения 

существующих, а также определения вида и объема педагогической помощи. 

Многие исследователи (Л.С. Алексеева, А.Ф. Ануфриев, А.Г Асмолов, Е.В. 

Гурьянов, И.В. Дубровина, Д. Кошелева, Г.Ф. Кумарина и др.)справедливо отмечают, 

что, если на психолого-педагогическом уровне диагностика будет осуществляться 

своевременно и грамотно, то в коррекционной помощи будет нуждаться все меньшее 

количество детей [1]. 

Необходимо отметить, что психолого-педагогическая диагностика относится к 

числу довольно сложных научно-педагогических проблем, т.к. связана она с изучением 

и определением эффективности такой многокомпонентной системы, как 

педагогический процесс, и его многоаспектного влияния на личность ребенка. В этой 

связи психолого-педагогическая диагностика должна соответствовать определенным 

требованиям. К их числу относятся следующие положения. 

1. Методологическим основанием диагностики является парадигма личностно 

ориентированного образования и воспитания, в которой личность ребенка 

рассматривается как цель, субъект, результат педагогического процесса. 

2. При отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности 

обучающе-развивающей педагогической деятельности, необходимо использовать 
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системный подход, позволяющий устанавливать взаимосвязь оценочно-

результативного компонента с целями, задачами, содержанием и способами 

организации педагогического процесса. 

3. Диагностика результатов развития личности учащегося является главным 

содержанием деятельности по определению эффективности педагогического процесса. 

4. Диагностика изменений ситуации развития ребенка должна лежать в основе 

разработки рекомендаций и выводов по результатам изучения эффективности 

педагогического процесса. 

5. Процесс изучения эффективности психолого-педагогической деятельности не 

должен причинять вреда испытуемым, а его результаты не могут стать средством 

давления на учащегося. 

На основе перечисленных положений учитель реализует технологию психолого-

педагогической диагностики: 

1. Определение цели и задач диагностики. 

2. Подбор критериев и показателей для диагностических процедур. 

3. Выбор методик изучения. 

4. Подготовка диагностического инструментария. 

5. Исследование испытуемых. 

6. Обработка и интерпретация результатов исследования. 

7. Анализ и оценка результатов исследования. 

Остановимся на характеристике некоторых объектов педагогического 

диагностирования, имеющих существенное значение для организации последующей 

коррекционно-развивающей помощи учащимся с нарушениями речи. 

1. Изучение интеллектуальных способностей учащихся. Опыт многих педагогов 

показывает, что учебные затруднения учащихся с речевыми нарушениями (следствием 

которых является неуспеваемость и ухудшение отношения к учению вообще) вызваны, 

в том числе, недостатками в интеллектуальном развитии. Предупреждение и 

своевременная коррекция этих затруднений во многом зависят как от оперативности 

диагностической деятельности педагогов, так и от удачного подбора надежных и 

удобных в работе методик. 

По мнению специалистов [2; 3], в пакет процедур для оценки интеллектуальных 

способностей детей с речевыми патологиями необходимо включать два типа тестов и 

диагностических методик. 

Первый тест должен выявлять базовые интеллектуальные способности, которые 

минимально зависят от содержания обучения и типа организации учебного процесса. 

Второй тест должен быть связан с теми мыслительными действиями, которые 

складываются именно в процессе обучения и могут являться индикаторами 

эффективности организации учебной деятельности. Сравнение результатов 

исследования по обоим типам тестов даст педагогу возможность оценить роль 

коррекционной работы в развитии интеллектуальных способностей ребенка. 

Для оценки интеллектуального развития детей может использоваться 

общепринятый тест Р. Кеттела (СFT2). Измеряемые этим тестом признаки могут 

считаться собственными интеллектуальными способностями ребенка (природный 

интеллект). Для выявления способов усвоения учебной деятельности можно применять 

метод решения задач, который демонстрирует не только результативность 

деятельности учащихся, но и собственных усилий педагога - выраженность 

развивающего воздействия примененной технологии или методики обучения. 

Другим важным показателем интеллектуального развития детей является уровень 

сформированности у них мышления, которое является результатом учебной 

деятельности [4]. В диагностических целях могут использоваться словесно-логические 
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и пространственно-комбинаторные задачи. Анализ полученных данных позволит 

логопеду судить о том, содействует ли развитию школьников коррекционная помощь и 

в какой степени. 

2. Изучение индивидуально-личностных особенностей учащихся. Каждый 

ребенок- это индивидуальность, которая может проявляться по-разному: в 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфере или сразу во всех сферах 

психической деятельности. 

Индивидуальность является постоянным объектом исследований психологов, но и 

для педагога-практика она представляет несомненный интерес, т.к. своеобразие 

интеллекта, чувств, эмоций, их динамика непосредственно сказываются на результатах 

познавательной деятельности ребенка и, следовательно, должны быть объектом 

изучения для педагога. 

Оценка индивидуально-личностных особенностей детей с нарушениями речи 

может проводиться по-разному. Например, с помощью самооценки можно изучать 

интересы детей, уровень их притязаний, выявлять иерархию мотивов, определять 

уровень тревожности,структуру и интенсивность контактов со сверстниками, 

положение в неформальной структуре отношений в классе и т.д. 

Заметим, что анализ самооценки и уровня притязаний школьников позволяет 

педагогу прямо оценить базовые характеристики их личностного развития и косвенно - 

тип школьной мотивации, общую личностную направленность. Критериями 

самооценки могут выступать учебные достижения, общение со сверстниками и др.  

3. Изучение отношения учащихся к учению и особенностей познавательного 

стиля деятельности. Существуют различные виды деятельности. В учебном процессе 

главной является познавательная деятельность, направленная на овладение знаниями.  

Отношение к учению невозможно диагностировать, если не будут выделены его 

основные компоненты и их взаимосвязи. Педагогу, осуществляющему коррекционно-

развивающее обучение, следует учитывать в ходе диагностики отличие стилей от 

способностей [5]: 

- способность характеризует уровень достижений в умственной деятельности (т.е. 

является ее результативной характеристикой), стиль выступает как способ выполнения 

умственной деятельности (т.е. является процессуальной характеристикой); 

- способности всегда имеют ценностный контекст (рост способностей - всегда 

хорошо), к стилевым феноменам не применимы оценочные суждения; 

- способность изменчива во времени; 

- стиль - устойчивая характеристика, стабильно присущая человеку на разных 

этапах онтогенеза и в различных условиях социализации; 

- способность специфична по отношению к содержанию конкретной 

деятельности, стиль проявляется генерализованно в различных видах деятельности. 

Разумеется, критерии противопоставления стилей и способностей носят весьма 

условный характер, но для диагностики учитель-логопед должен уметь их различать. 

Чтобы ребенок учился оптимально, достигая на данном отрезке обучения 

максимально возможных для него результатов, необходимо создавать для этого 

соответствующие психолого-дидактические условия. В рамках коррекционно-

развивающего обучения к числу таких условий, прежде всего, следует отнести 

определенный тип организации образовательных воздействий. Эти воздействия 

проявляются в особенностях интеллектуального развития учащихся, степени их 

включенности в учебную работу на уроках, учебной инициативности, активности 

взаимодействия учащихся с учителем и друг с другом. Чем в большей мере выражены 

перечисленные параметры, тем с большей определенностью можно говорить об 

эффективной организации образовательных воздействий. 
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4. Изучение умений и навыков учебного труда учащихся. Учение есть 

двуединыйпроцесс накопления знаний и овладения способами, приемами оперирования 

ими. Диагностика умений и навыков учебного труда является той эмпирической базой, 

которая позволяет педагогу-логопеду определять степень владения ими, способность и 

готовность учащихся оперировать знаниями. 

Конкретными проявлениями навыков и умений учебного труда детей с 

нарушениями речи являются чтение текста, устный ответ, темп письма, темп чтения, 

темп вычислений и т.д. В целях их диагностики педагог может использовать тесты, 

эксперимент. 

5. Изучение эмоциональной сферы учащихся. Воздействия внешнего мира на 

человека запечатлеваются в его голове, отражаются в ней в виде чувств, мыслей, 

побуждений, проявлений воли и т.п. 

Если в восприятии, ощущениях, мышлении и представлениях отражаются 

многообразные предметы и явления, их различные качества и свойства, всевозможные 

связи и зависимости, то в эмоциях и чувствах человек проявляет свое отношение к 

содержанию познаваемого.Эмоции и чувства - это своеобразное личностное отношение 

ребенка к окружающей действительности и самому себе.  

Для организации коррекционно-развивающего процесса важно учитывать 

двоякую роль чувств - регулирующую и сигнальную. Первая из них выражается в том, 

что переживания направляют поведение учащихся, поддерживают его, побуждают 

преодолевать трудности в учении. Регулятивные механизмы снимают избыток 

эмоционального возбуждения. 

В ходе психологических исследований доказано, что для каждого ребенка в том 

числе с речевыми патологиями характерен свой уровень стрессового напряжения (СТ) 

и так называемый коэффициент активности (КА). Для организации коррекционно-

развивающего обучения эти особенности состояния ребенка чрезвычайно важны, и 

потому их необходимо выявлять с помощью диагностики. 

Изучение эмоционально-чувственной сферы учащихся лучше осуществлять с 
помощью школьного психолога. Для этого могут использоваться соответствующие 
методики [6], с помощью которых для каждого ребенка можно вычислить уровень 
стрессового напряжения и коэффициент активности. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о 
том, что мы рассматриваем диагностику как психолого-педагогическую деятельность, 
направленную на изучение и распознавание состояния субъектов обучения и 
воспитания с целью коррекционно-развивающего сотрудничества и управления этим 
процессом. Нами были охарактеризованы некоторые объекты педагогического 
диагностирования, имеющие существенное значение для организации последующей 
коррекционно-развивающей помощи учащимся с нарушениями речи. 
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ПРАКТИК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ АНГЛИИ И КАЗАХСТАНА 
 

Основные механизмы функционирования образования во всем мире становятся 

предметом тщательного изучения, в них значительная роль отводится компаративному 

анализу. Компаративный анализ позволяет перейти от критического восприятия 

педагогической действительности к поиску компромиссов, попытке переосмысления 

наиболее эффективных педагогических систем и практик, обосновании необходимости 

их применения в условиях отечественных реалий. 

В данной статье мы проводим сравнительный анализ содержания и организации 

различных видов практик в процессе подготовки будущих учителей в педагогических 

колледжах Казахстана и Англии. 

Для начала проведем анализ профессиональных практик в педагогических 

колледжах РК на примере гуманитарного колледжа г. Усть-Каменогорска.   

Профессиональная практика студентов колледжа является составной частью 

учебного процесса, связующее звено между теоретическим обучением будущих 

учителей и их самостоятельной профессиональной деятельностью в образовательных 

учреждениях, организуется и проводится в колледже в соответствии с действующими 

учебными планами, утвержденными Министерством образования и науки Республики 

Казахстан. 

Организация и проведение профессиональной практики обучающихся КГКП 

«Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж» проводится в соответствии с 

Законами РК: «Закон об образовании», «О социальном партнёрстве в РК», ГОСО РК, 

«Методическими рекомендациями по организации проведению профессиональной 

практики студентов начальных и средних профессиональных учебных заведений». 

Профессиональная практика организуется и проводится в соответствии с ГОСО РК,  с 

типовыми учебными программами и рабочими планами, утвержденными на заседании 

научно-методического совета колледжа. 

Профессиональная практика студентов колледжа организуется в соответствии с 

рабочими учебными планами и  программами и делится на: учебную 

(ознакомительную), производственную (технологическую) и преддипломную. Виды, 

сроки, объем и содержание профессиональной практики студентов  по всем 

специальностям определялись согласно стандарта, типовых и рабочих учебных планов 

и программ. По каждому виду профессиональной практики в соответствии с целями, 

задачами  программы определяются соответствующие базы профессиональной 

практики, согласовываются рабочие учебные планы, разрабатываются  программы, 

составляются графики прохождения практик с работодателями (городским отделом 

образования и отдельными школами, районными отделами образования. 

Студенты по специальности «Начальное образование» проходят разные виды 

учебных практик  колледжа: «Технология внеклассной работы», «Практика по рабочей 

профессии»,  «Пробная практика», «Летняя практика», «Первые дни ребенка в школе», 

«Преддипломная практика». Содержание различных видов практик отображено в 

таблице 1. 

Гуманитарный колледж в соотвествии с договором о сотрудничестве заключает 

договор о прохождении производственной практики в базовых учреждениях города.  

В рамках активной практики студенты  колледжа самостоятельно проводят 

учебные занятия, уроки в закрепленных за ними классами. Основными задачами 
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являются: подготовка к самостоятельному проведению  уроков; проведение  уроков; 

посещение  уроков, проводимых другими  практикантами группы; анализ проведенных 

уроков. 

 

Таблица 1 – Виды и содержание различных практик по специальности «Начальное 

образование»  
Виды практик Содержание 

Технология 

внеклассной 

работы 

Знакомство с учебно-воспитательным процессом в школе. Исследование 

планов школы, планов по воспитательной работе учителя, классного 

руководителя по организации учебно-воспитательной работы. 

Изучение технологии разработки календарно- 

тематического и поурочного планов учителя по формированию компетенции. 

Наблюдение за работой учителей, классных руководителей, за стилем общения 

учителя со школьниками. 

Изучение общения, поведения и деятельности учащихся в коллективе. 

Исследование личных дел учащихся. 

Пробная практика 

в школе 

Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в классе и с 

работой отдельных учителей-педметников. 

Использование методов и приемов при составлении конспектов и внеклассных 

занятий с применением электронных учебников, ИКТ. 

Посещение и анализ пробных уроков других практикантов. 

Использование на уроках раздаточных материалов, наглядных пособий, 

дидактических игр. 

Сбор портфолио будущего учителя-предметника. 

Первые дни 

ребенка в школе 

наблюдения и анализа первых дней организации обучения, обсуждения  

отдельных занятий  

в диалоге с сокурсниками, руководителем  

педагогической  

практики, учителями, разработки предложений по их  

совершенствованию и  

коррекции.  

педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных  

результатов; 

выбора методов педагогической  

диагностики личности (индивидуальности)  

обучающихся,  

составления  

программы педагогического наблюдения,  

проведения  

его и анализа результатов;  

составления педагогической  

характеристики обучающегося 

Преддипломная 

практика 

Организация учебно-воспитательной работы в классе. 

Проведение уроков и внеклассных мероприятий. 

Проведение родительских собраний 

Летняя практика в 

ОЛ: 

Знакомство с планами работы воспитателей в летнем оздоровительном лагере и 

методами анализа. 

Проведение мероприятий и коллективных творческих работ. Организация 

досуга детей по интересам на базе действующего лагеря. 

Спортивно-оздоровительная работа. Овладение способами поиска учебной 

информации по летнему отдыху. 

Ведение педагогического дневника. Обновление портфолие вожатого. 

 

Перед прохождением всех видов практик проводится установочная конференция. 

Предварительным этапом практической деятельности студентов является проведение 

установочной конференции за 1 неделю до начала практики. Целью установочной 

конференции является инструктирование и подготовка студентов-практикантов к 

работе в школе. Основными задачами конференции является: ознакомление студентов с 
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темой, задачами и содержанием практики; разъяснение заданий, которые предстоит 

выполнить в ходе практики; определение точных отчетов дачи документации; 

распределение студентов по базовым школам; проведение инструктажа по технике 

безопасности, соблюдению дисциплины, ответственности за свои действия.  

Базы прохождения профессиональной практики представляют школы различных 

типов: общеобразовательные школы, школа – лицеи, школа – гимназия, что позволяет 

студентам получить представление об особенностях образовательного процесса в этих 

учреждениях. 

Сроки и содержание профессиональной практики образовательной программы 

специальности «Начальное образование» определяются рабочим учебным планом, 

рабочим графиком учебного процесса и рабочими учебными программами. Рабочие 

программы по практике разрабатываются на основе типовых учебных программ 

методистами профессиональной практики. Разработаны и утверждены все 

необходимые формы записей для прохождения практики (графики, отчеты, расписание, 

«Дневник практиканта»). Для руководства профессиональной практикой вне учебного 

заведения за каждой учебной группой закрепляется преподаватель (методист), ведущий 

профилирующие специальные предметы. 

С целью обеспечения качества профессиональной практики проводится итоговая 

конференция  с участием администрации, методистов колледжа для подведения итогов 

деятельности студентов. Руководство практикой осуществляет методист, который 

назначается из  наиболее опытных педагогов колледжа. В функции методиста входит: 

принимает участие в установочных и итоговых конференциях в колледже и 

общеобразовательных учреждениях; помогает учащимся планировать и анализировать 

учебно-воспитательную работу;  проводит консультации для учащихся  по вопросам 

содержания и организации учебно-воспитательной работы; посещает отдельные уроки 

и внеклассные мероприятия, проводит их коллективный анализ; оказывает 

методическую помощь педагогическому коллективу школы;  совместно с другими 

руководителями педпрактики оценивает работу каждого студента.  

Теперь рассмотрим содержание и виды практики, реализуемые в педагогических 

колледжах Англии. 

В отличие от Казахстана в Англии структура и организация педагогической 

практики недостаточно чётко установлены государственными органами образования. 

Поэтому имеет место неопределённая ситуация: либо администрация колледжей сама 

налаживает связи со школами, либо этим вопросом занимаются местные органы 

образования. Как правило, преподавательский состав каждого колледжа сам решает, 

каким должен быть срок педагогической практики, какие задачи следует решать в 

процессе её проведения, какова будет форма отчётности. За последние десятилетия 

произошли коренные изменения в системе педагогической практики будущих учителей 

Англии. Если прежде на педагогическую практику уделялось мало времени, то в 

настоящее время значительная часть курса обучения (более 50 % всего учебного 

времени) отведена на педагогическую практику в школах.  

Споры среди ученых о месте и подходах к организации практик не прекращаются. 

Так, английскими педагогами Дж. Фурлонгом, П. Херстом предлагаются различные 

виды практики: 

1. Педагогическая практика непосредственно в классе.  

1.  Косвенная практика – занятия и семинары в колледже, воспроизводящие 

различные виды школьной работы.  

2.  Творческо-критическое изучение принципов педагогической практики и их 

применение.  
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3.  Теория дисциплины. Изучение педагогической практики в свете результатов 

теоретических исследований педагогического процесса.  

4.  В роли организаторов педагогической практики выступает ментор, тьютор и 

студент, а в роли рядовых, активных участников этого процесса – ученики, их родители 

и преподавательский состав школы.  

5. Тьютор - учитель школы, ответственный за практику; тьютор – преподаватель 

колледжа  

Основной целью и задачами студента - практиканта, по определению английских  

авторов, являются: закрепление теоретических знаний, а также умений и навыков, 

которые он приобрёл в учебном процессе колледжа, и овладение новыми умениями и 

навыками в ходе педагогического процесса в школе[1].  

В работах британских исследователей (P. Benton, D.McIntyre, D. Fish, M. 

Wilkin)[2] описываются два вида педагогической практики:  

- наблюдение студента за работой учителя в классе (студент только наблюдает за 

проведением урока, либо помогает учителю в его проведении в качестве ассистента).  

- непосредственное выполнение студентом роли учителя в классе (традиционный 

вид его практической подготовки к реальной педагогической действительности).  

В трактовке английских теоретиков и практиков  педагогического образования 

структура педагогической деятельности состоит, в основном, из трёх взаимосвязанных 

компонентов: конструктивной, организаторской и коммуникативной, поэтому и 

практика должна отражать содержание всех трех компонентов:  

Конструктивная деятельность включает  в себя подбор учебного материала по 

преподаваемой дисциплине, планирование и построение педагогического процесса, 

планирование собственных действий, предвидение возможной ответной реакции 

учащихся.  

Организаторская деятельность предполагает выполнение системы действий, 

направленных на активное включение учащихся в различные виды учебной 

деятельности, создание ученического коллектива и организацию совместной 

деятельности его членов.  

Коммуникативная деятельность направлена на установление педагогически 

целесообразных и гуманистических отношений педагога с учениками, другими 

педагогами школы, родителями учеников[3].  

Что же касается педагогической практики, то она в педагогических колледжа 

Англии проводится в течение 32 недель. Виды педагогической деятельности , в 

которую вовлечены студенты во время практики, могут быть самыми различными, от 

выполнения функций вспомогательного персонала до работы в качестве помощника 

учителя и учителя. Продолжительные сроки практики помогают быстро адаптироваться 

к школьной обстановке, в которой придется впоследствии работать.  В ходе 

непрерывной педагогической практики студент приобретает общие навыки учебной 

работы с классом: эффективное использование технических средств обучения на уроке; 

логика подачи материала, формы контроля и т.д. Параллельно с методикой 

преподавания различных предметов, практиканта знакомят со школой, ее 

специфическими целями и задачами, учебной документацией. 

В английских колледжах существует два вида педагогической практики: серийная 

и блочная. Первая проходит в определенные дни недели без отрыва от учебного 

процесса, вторая проводится блоком в течении определенного количества недель с 

отрывом от учебного процесса (см таблицу 2). 

В Англии в организации и проведении практики несет ответственность не только 

направляющее учреждение (колледж), но и принимающее, т.е. школа. Поэтому очень 

четко определены и распределены зоны ответственности сторон в ходе проведения 



253 
 

педагогической практики. Огромная роль в ходе проведения педагогической практики 

отводится тьютору. Тьютором является учитель, специально выбранный из среды 

педагогов школы, на базе которой проводится педагогическая практика. В задачи 

тьютора входит методическая помощь студенту-практиканту при  подготовке и 

проведении уроков, их планировании, а также содействие при решении проблем, 

возникших у студента в ходе педагогической практики. Одновременно тьютор 

оценивает степень эффективности работы практиканта в роли учителя. Выполнение 

названных задач и является основным содержанием деятельности школьного 

тьютора[4]. 
 

Таблица 2 – Содержание и виды педагогической практики студентов в педагогических 

колледжах Англии 
 

Содержание Виды Особенности 

проведения 

Продолжительность 

Знакомство с системой образования, 

циклами обучения; знакомство со 

школьной документацией, функцио- 

нальными обязанностями пед 

персонала; наблюдение за работой 

учителя, проведение пробных и 

зачетных уроков в классе, их анализ; 

проведение и совершенствование 

профессиональных компетенций. 

серийная Без отрыва от 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 недели 

блочная С отрывом от 

обучения 
 

Его действия всегда согласованы с колледжа, где студент проходит теоретический 

курс педагогической науки. Там работой студента руководит колледжевский тьютор, 

который составляет задания для студента, обеспечивает его необходимой 

информацией, осуществляет контроль над его деятельностью и оценивает её 

результаты.  

На колледжевского тьютора возложены и обязанности другого рода:  

  он консультирует студента-практиканта по вопросам преподавания предмета 

его специализации;  

  помогает студенту понять механизмы восприятия и учения детей и в 

соответствии с этим строить уроки;  

  даёт студенту советы относительно управления классом, составления 

расписания, оценивания знаний учащихся, и сам служит во всём этом примером;  

 как представитель школы он берёт на себя ответственность за те аспекты 

педагогической подготовки, которые имеют место в школе;  

 наблюдает за профессиональным ростом студента-практиканта, за его 

продвижением в знании предмета, компетентности в преподавании, в применении 

знаний, в работе по оценке деятельности учеников и отчётности.  

Тьютор также помогает  в разрешении трудных для студентов проблем, 

связующее звено между школой и колледжем, в котором обучается студент.  

По окончании практики студент сдает отчеты-комментарии, которые включают 

описание нескольких проведенных уроков, впечатления о педагогической практике. 

Отчеты должны содержать анализ личных достижений студента, определение 

приоритетов своего дальнейшего развития. Такие рефлексивные отчеты создают 

возможность для оценки студентами своих знаний, умений и навыков, определить 

степени готовности к школе. По окончании практики студенты сдают экзамен в 
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присутствии двух преподавателей колледжа и двух экзаменаторов, назначаемых 

институтом педагогики. При выставлении итоговой оценки обязательно учитывается 

мнение школьного тьютора и учителя предметника.  

Современные британские исследователи уже многого достигли в систематизации 

знаний о педагогической практике, хотя немало проблем ещё не решено и остаются 

вопросы, оценки деятельности студентов во время практики. В рамках рационального 

подхода (или технического) акцент делается на овладение знаниями, умениями, 

навыками, на профессионализм учителя, в работе которого творчество играет важную, 

но не решающую роль. Таким образом, в понимании представителей данного 

направления эффективная педагогическая деятельность – это определение и 

последующее овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками по заданному, 

видимому и измеряемому стандарту. Основной целью является научить будущего 

учителя передавать информацию в классе.  

Сторонники артистического подхода (D. Schon) не принимают утверждение о 

том, что сущность работы учителя заключается в передаче заранее определённых 

знаний, умений и навыков. Однако это не значит, что знаниям, умениям и навыкам 

вовсе не уделяется внимание. В рамках артистического подхода акцент делается на 

подготовку творца-профессионала, а не на индивида, технично передающего 

информацию в классе. Главное, считают сторонники этого подхода, учитель должен 

быть артистом, творцом, опираясь на принципы обучения лишь как на ценностные 

ориентиры для своей деятельности[5]. Они также утверждают, что педагогическая 

действительность непредсказуема, полна неожиданностей, поэтому от учителя 

требуется способность к импровизации и способность углублять профессиональные 

взгляды, что, по мнению английских педагогов, считается очень существенным.  

Таким образом, изучение содержания и видов практики в  педагогических 

колледжах  Англии и Казахстана позволяет судить о том, что они имеет общее и 

особенное. Общее проявляется в общих целях и задачах:  закрепление на практике 

полученных студентами в процессе теоретического обучения знаний, умений и 

навыков, а также приобретение новых. Наличием базовых школ для проведения 

практики, наличием специального руководства практикой (от школы и колледжа),  

форм отчетности. Однако, профессиональная практика в Англии имеет ряд 

особенностей, которые состоят в: исключительной роли  тьютора в организации и 

руководстве этим процессом; разности сроков практики;  в особенностях подготовки и 

защиты отчетной документации по результатам практики. 
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ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРДЫ  ЖҮРГІЗУДІҢ  МАҢЫЗЫ 
 

Елбасымыз А.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіндегі 

«Инновациялар мен оқу-білімді жетілдіру арқылы білім экономикасы» 

тақырыбындағы лекциясындағы: сөзінде «Қазақстан қазіргі кезде экономикалық 

дамудың индустриялық кезеңіне аяқ басты. Білім берудегі бүгінгі жаңа 

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

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

деген болатын. Сонымен қазіргі білім беруді түбегейлі жаңарту – Қазақстанның 

өркениетті дамыған 50 елдің қатарынан орын алуына кепіл болуы тиіс.[1] 

Бәріміздің арманымыз – баламыздың жақсы азамат болып, достарымен, 

болашақ әріптестерімен тіл табысып, бақытты ғұмыр кешкені. Сондықтан да 

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

Ал бұған қалай қол жеткізуге болады? 

Қазіргі білім беру жүйесіндегі баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты – 

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

өздігінен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Жеке тұлғаның 

дамуында маңызды роль атқаратын оқушының өз бетінше жұмысын тиімді 

ұйымдастыра білу, сол арқылы материалды саналы меңгертудің жүйесін жасау. 

Оқушының түрлі дара қабілеттерін арттыру.Осыған орай, өзіндік жұмыстың 

негізгі мақсаты – оқушылардың танымдық міндеттерін қалыптастыру, 

шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, білімге 

қүштарлығын ояту. Мұғалім сабақта әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, 

балалардың ұсыныс-пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне 

деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отыру қажет. Оқытудың жаңаша әдіс-

тәсілдері арқылы өткізілген әрбір сабақ оқушыларды терең ойлауға, ізденіске 

жетелейді.[2] 

Оқушылардың өзіндік жұмысына, мұғалімнің тапсырмасы бойынша, 

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

орындайтын жұмыстары жатады. Сонымен қатар, оқушылардың өзіндік 

жұмысының жоғарғы формасына олардың өз еркімен жаңа амал-тәсілдер 

қолданып, жасайтын шығармашылық жұмыстарын жатқызамыз. Мұғалім 

оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруда өзінің басшылық әрекетін 

олардың талап-тілектеріне сәйкес ойдағыдай ұштастыра білуі қажет. Бұл 

мұғалімнен шығармашылық еңбек пен әдістемелік  шеберлікті талап 

етеді.Оқушылардың өзіндік жұмыстарының түрлері сан алуан. Оқушылардың 

өзіндік жұмыстарын топтастыруда бірнеше шарттар мен белгілерді ескеру қажет. 

Оқытудың мақсат-міндеттеріне, жеке пәннің мазмұнына, ғылым мен оқыту 

әдістерінің ерекшеліктеріне, оқушылардың дербестігі мен жалпы даму 

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

өздігінен істейтін жұмыстарын бірнеше топқа бөлуге болады. Оның ең жиі 

кездесетін бір тобы – сабақ мақсатына қарай қолданатын жұмыстың түрлері: 
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а) жаңа білімді меңгеру (материалды жан-жақты талдау, мұғалімнің ауызша 

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

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

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

практикалық жұмыстар).Оқушылардың өзіндік жұмыстарының екінші тобына ғылым 

мен оқыту әдістеріне байланысты іске асырылатын жұмыстардың түрлері жатады: 

оқулықпен, оқу құралымен және басқа да ғылыми анықтама әдебиеттермен жұмыс 

істеу; шығармашылық жаттығулар, бақылау, т.б.  

Оқушылардың дербестігінің даму дәрежесіне қарай, олардың өздігінен істейтін 

жұмыстары репродуктивтік және шығармашылық болып екі топқа бөлінеді. 

Репродуктивтік жұмыстарға оқушылардың дайын үлгіге еліктеу негізінде жасайтын 

жұмыстары (жай жаттығу, көшіріп жазу,мұғалімнің берген сұрақтарына кітаптан жауап 

беру, берілген жоспарға сәйкес оқулықтағы мәтінмен жұмыс істеу т.б.) жатады. 

Шығармашылық жұмысқа оқушылардың өздігінен шығарма, баяндама, реферат, пікір 

жазу, модельдер т.б.жатады. Репродуктивтік және шығармашылық жұмыстар өзара 

байланысты болады, біріншісі екіншісіне ауысып отырады.  

Оқушылардың өздік жұмысы деп арнаулы осы жұмыс үшін берілген уақыттағы, 

олардың мұғалімнің тікелей қатысуынсыз, бірақ, мұғалімнің тапсыруымен, 

бақылауымен және басшылығымен орындайтын жұмысын айтады. Өздік жұмыс 

мұғалімнің ұсынан тапсырмасының неғұрлым тиімді тәсілдерін іздестірумен, жұмыс 

нәтижелерінің талдауымен байланысты оқушылардың белсенді ақыл-ой әрекетін 

қамтамасыз етеді. 

Химияда оқыту процесінде оқушылардың өздік жұмыстарын ұйымдастырудың 

формалары әртүрлі. Атап айтқанда: оқулықпен, оқу-әдістемелік және анықтамалық 

құралдармен жұмыс жасау, конспект жасау, есептер шығару, жаттығулар орындау, 

зертханалық жұмыстар жасау, бақылаулар жүргізу,  тақырыптық рефераттар дайындау, 

қолдан приборлар жасау және т.б. 

Бұлардың барлығының түп мақсаты -  оқушылардың өздігінен үздіксіз білім 

алуларын қамтамасыз ету болып табылады. Оқушылардың оқулықпен өздік 

жұмыстарын ұйымдастырғанда мұғалім, олардың оқып-үйренудің өзекті мәселерін 

ажырата білуге, ең негізгі мәселелеріне баса назар аударуға, қалыптастырылған бір 

ұғымның ұқсас ұғымнан белгілерін ажырата білуге және т.б. үйрету керек. Мысалы, 

оқушыларға төмендегідей тапсырма беруге болады. Салыстырылатын ұғымдардың 

белгілерін көрсете отырып кестелерді толтыру.[3] 

Өздік жұмыстардың дағдыларын жақсы меңгерген оқушы, жаңа материалды 

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

Оқушылардың өз бетінше білім алу, алған білімдерін дамыту және іс-жүзінде қолдана 

білу дағдысын қалыптастыру мақсатында өздік жұмыстарды ұйымдастырудың маңызы 

зор. 

Оқыту жұмысын тек сабақ арқылы ұйымдастыру мүмкін емес. Сыныптық-сабақ 

жүйесінің негізгі кемшілігі - оқушылардың дара ерекшеліктерін дамытуға жеткілікті 

мүмкіндіктердің болмауы - оқытуды ұйымдастырудың басқа жолдарын іздестіруге 

себеп болды. Сондықтан оқушылардың сыныптық-сабақтағы танымдық әрекетін 

дамыту, толықтыру және оқушылардың өзіндік шығар-машылық белсенділіктерін, 

қабілеттерін арттыру мақ-сатында оқыту жұмысын ұйымдастырудың қосымша түрлері 

қолданылады. Олардың қатарына семинар, экскурсия, факультативтік, қосымша, 

конференция сабақтары, өндірістік оқу, үйдегі оқу жұмысы, тәжірибелік-зертханалық 

(практикум) және пәндік үйірме жұмыстары, олимпиада, сынақ және емтихан, өзіндік 

жұмыс түрлерін жатқызуға болады. Семинар сабақтары көбінесе оқылған лекция 

тақырыбына байланысты негізгі өзекті мәселелерді талқылау, оқушылардың танымдық 
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ойлау қабілеттерін дамыту, өзіндік шығармашылық белсенділіктерін шыңдау 

мақсатын көздейді. Тақырып сұрақтарына сай пікір алмасу, өз көзқарастарын 

дәлелдеу, мұғалімдерге оқушылардың оқу материалын қаншалықты меңгергенін, 

соған орай сенімдері мен түсініктерінің қалыптасқандығын бақылап, тексеріп, 

бағалап және бағыт-бағдар беріп отыруға мүмкіндік туғызады. Семинар сабағына 

әзірлену кезінде оқушылар тезистер мен баяндамалар жазып, қосымша 

әдебиеттерді пайдаланады. Ұсынып отырған сұрақтарға қатысты, ондағы бар 

негізгі ойларды қамтып, конспект құрады. Міне, осындай жұмыс-тардың 

нәтижесінде семинар жұмысы оқытуды ұйымдас-тыруда тиімді форма екенін 

тәжірибе көрсетуде. Семинар сабағын өткізу барысында мұғалім пробле-малық 

жағдай туғызып, талқыланып отырған сұрақтарға оқушылардың қызығушылығын 

оятады, олармен ақылдаса отыра оны талдаудың жоспарын құрады және 

ұжымдық ізденушілік әрекеттеріне қолайлы жағдай туғызады. 

Экскурсия жұмысының мақсаты - оқушылардың сабақта алған теориялық 

оқу материалдарын практикамен жалғастыру, бекіту. Сондықтан оқыту 

процесінде оның маңызы зор. Ол барлық оқу пәндерінде, әсіресе физика, химия, 

биология, тарих және еңбек сабақтарында кеңінен қолданылады. Бұл оқушыларды 

оқу процесін бақылай білуге жаттықтырады және оқу материалын өмірмен 

байланыстыра алуға үйретеді. Экскурсия сабағын өткізу орнына: мектептің оқу 

алаңына, табиғат аясына, ауыл шаруашылығына, өндіріске, көрмелерге, музейге 

бару т.б. нысаналар жатады. Оқыту процесін бұлай ұйымдастыру мұғалімнен зор 

ұйымдастыру жұмысын талап етеді. Экскурсия түрінде жақсы өткізілген әрбір 

сабақ оқушыларға нақтылы фактілер мен құбылыстарды жақсы оқып үйренуге, өз 

түсініктерін кеңейтіп, білімдерін бекітуге мүмкіндік береді. Экскурсия 

сабақтарында мұғалім оқушыларға оның тақырыбы мен мақсатын алдын ала 

түсіндіреді. Соның негізінде оқушылар нақтылы заттарды байқап, оларға бақылау 

жасайды. Оқытуды экскурсия жолымен ұйымдастырудың үш түрі бар: Біріншісі - 

кіріспе экскурсия деп аталады. Ол сабақта күрделі тарау, тақырыптарды өтер 

алдында ұйымдастырылады. Экскурсияның бұл түрін бастауыш және орта 

сыныптарда алдын ала өткізсе, олар үшін сабақ өте қызықты жағдайда болады. 

Екіншісі - ілеспелі экскурсия деп аталады. Ол белгілі бір тақырыпқа арналып, 

сабақ барысында оның орта шенінде немесе өн бойында жүргізілуі мүмкін. 

Үшіншісі - қорытынды экскурсия. Ол күрделі тарау немесе тақырыпты өтіп 

болғанан кейін оқушылардың сабақтар жүйесінде алған теориялық білімдерін 

пысықтау, бекіту мақсатын көздейді. Экскурсия сабағының нәтижелі өтуі 

негізінен мұғалімнің алдын-ала дайындық жұмыстары мен өткізу орнын дұрыс 

таңдай білуіне байланысты болмақ. Мұғалім экскурсия болатын нысананы алдын 

ала барлап, содан кейін оқушыларға оның мақсатын түсіндіреді. 

Оқыту жұмысын ұйымдастырудың факультатив түрі оқушылардың 

сұранысы мен қызығушылығы негізінде әртүрлі пәндерге қатысты 

ұйымдастырылады. Оның қызметі көпжақты: оқушыларды ғылымға қатыстыра 

отырып, олардың дүниетанымын тереңдетеді және кеңейтеді; белгілі бір пәнге 

қатысты танымдық қызығушылықтарын тұрақты қалыптастырады. Оқушылардың 

пәнге бейімділігін ескере отыра, факультативтік оқуды олардың қалаған 

мамандық-тарына сай психологиялық және практикалық дайындығын арттыру 

және кәсіби бағдарын қалыптастырудың нәтижелі формасы ретінде қолдануға 

болады; олар жоғары сынып оқушыларының еңбекке дайындығына елеулі үлес 

қосады. Ол оқудың жоғары ғылыми деңгейін қамтамасыз етіп, оқушылардың 

өзіндік білім алуы мен шығармашылық дамуына да ықпал етеді. Кітаппен, 

анықтама әдебиеттерімен, оқу-әдістемелік нұсқауларымен өз беттерінше жұмыс 
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істеу дағдысын тәрбиелейді, приборлармен қарым-қатынасқа түсу, оларды 

орнықтыруда өзіндік ақыл-ой еңбегі мен тәжірибелік біліктілікті қалыптастырып, 

эксперимент жұмыстарын жүргізу тәсілін меңгереді. Оқушылардың факультативтік 

оқуда алған білімдері мен дағдылары сабақтарда белсенді қолданылып, олардың 

міндеттері, мазмұны мен әдістері арасындағы өзара байла-ныс логикалық тұрғыда іске 

асса, онда оқу жүйесінің нәтижесі анағұрлым артады. Конференция ретінде өткізілетін 

сабақ түрі кейбір тақырыптарды тереңірек меңгерту, оның ғылыми дәрежесін көтеру 

мақсатын көздейді. Сол үшін де семинар сабақ-тарына қарағанда, конференция түрінде 

өткізілетін оқу жұмысы ұсынылған әдебиеттер мен қосымша құралдардың көлемі 

кеңірек болады. Оны дайындау және өткізу тәртібі семинар сабағына ұқсас келеді. 

Бірақ, оқу конференция-сында баяндамашылар мен сөйлеушілердің саны көбірек болуы 

қажет. Сондықтан, оған бірнеше қатар сыныптар-дың оқушыларын қатыстыруға 

болады. Оқу жұмысын ұйымдастыруда мұғалімнің тағы бір міндеті - оқушылардың 

сабақтан тыс кездерінде танымдық әрекеттерін тереңдету, үлгермеушілікті болдырмау. 

Сондықтан кейбір оқушылардың дарын-талаптарын, ғылымға бейімділігін немесе 

сұранысын сабақ барысында толық қамтамасыз етіп, жағдайлар жасауға әр кезде 

мүмкіндік бола бермейді. Ол үшін оларға үйірме мен ғылыми жұмыстарын 

ұйымдастырудың маңызы бар. 

Пәндік үйірме жұмыстары сабаққа қарағанда бағыты, мазмұны, ұйымдастыру 

тәсілі мен уақыт өлшемі тұрғысынан өзіндік ерекшеліктері бар. Олар оқушылардың 

қызығушылығы мен пәндерге бейімділігін дамытуда және тапсырылған жұмыстарды 

нәтижелі орындауға қолайлы жағдайлар туғызып отырады. Сонымен қатар оқытудың 

өмірмен байланысын қамтамасыз ету, пәнаралық бай-ланысты нығайтуға ықпалын 

тигізеді. Оқушылардың пәндік үйірме жұмыстары оқыту процесін жандандырып, оның 

сапасын көтеруге әсер етеді [4]. 

Бүгінгі таңда оқушылардың үзіліссіз білім алу міндеттерін жетілдіруге сай мектеп 

мұғалімдерінен олардың ойлау қабілеттерін одан әрі арттыру, танымдық және 

шығармашылық қабілеттерін дамыту, сонымен қатар өзіндік жұмыстарына қатысты 

іскерліктері мен дағдысын тәрбиелеу талап етілуде. Ол үшін өзіндік жұмыс 

оқушылардың тек үй жұмысын орындау барысында ғана емес, оқыту процесінің өн 

бойында өз орнын табуы тиіс. Оқушылардың әртүрлі өзіндік жұмыстары негізінде 

сабақтың нәтижесін және таным қабілеттерінің белсен-ділігін арттыруға болады. 

Оқушылардың таным белсенділігі - оқуға қажетті білім мен дағдыны меңгеру және 

оларды өмірде, практикада пайдалана білуге, үйренуге оқушының істейтін саналы 

әрекеті. Оқыту процесінде оқушының белсенділігі, негізінен, екі түрлі сипатта болады: 

сыртқы және ішкі белсенділік. Сыртқы белсенділік дегеніміз- оқушы әрекетінің сыртқы 

көріністері (белсенді қимыл қозғалыстары, тәжіри-белік әрекеттері, мұғалімге зейін 

қойып қарауы, мимикасы т.б.) бірақ осы кезде ол басқа нәрсені ойлап отыруы да 

мүмкін. Оқушының ішкі белсенділігіне - оның белсенді түрде ойлау әрекеті жатады. 

Белсенділік жеке басқа тән, маңыз-ды бір қасиет болып саналады. Бұл қасиетсіз 

адамның қандайда болмасын жұмысы нәтижелі болуы мүмкін емес. Оқушы 

белсенділігі қандай болғанда да ой дербестігіне сүйенеді. Оқыту процесінде 

оқушылардың белсенділігін арттыру принципін жүзеге асыруды мақсат еткен мұғалім 

сабақтың барлық кезеңінде олардың ой дербестігін дамытуға тырысады. Оқушыда 

белсенділік бір қалыпта болмайды, оның қарапайым (еліктеушілікке, жай қайталауға, 

біреудің айтқанын бұлжытпай орындауға негізделген белсенділік) және күрделі 

(творчестволық т.б. белсенділік) түрлері болады. Соңғысы оқушының жоғарғы 

саналылығы мен дербестігін керек етеді. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне және 

психикалық даму дәрежесіне қарай белсенділіктің бірнеше түрі қалыптасып, дамиды 

қимыл және сөйлеу, ойын және оқу (таным), өзін-өзі тәрбиелеу т.б. белсенділіктер.[5] 
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Сапалы білім – дәстүрлі білім берудегі «білім» ғана емес, баланың 

шығармашылық әрекетке бейімділігі, оның тұлғалық қасиеттерінің дамуы 

болады. 
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ЖАЛПЫ ТІЛ КЕМІСТІГІ БАР БАЛАЛАРДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Бүгінгі күні жалпы тіл кемістігі бар балалар саны артып келеді.Жалпы тіл 

кемістігі – есту қабілеті мен ой-өрісі әдеттегідей дамыған балалардың дыбыстық, 

мағыналық жағына қатысты сөйлеу тілі құрамының компоненттерінің бұзылуынан 

болатын әртүрлі күрделі тіл кемшіліктері. Оларда сөздік қорының аздығы, 

аграмматизм, дыбыстау кемшіліктері байқалады. Бұл көріністер сөйлеу іс-әрекетінің 

барлық құрылымдарының жүйелік бұзылысын аңғартады.Жалпы тіл кемістігі баланың 

сөйлеу патологиясының күрделі формаларында, яғни алалияда, афазияда, ринололияда, 

дизартрияда, тұтығуда сөздік қорының шектілігінен, сөйлеудегі фонетикалық-

фонематикалық, грамматикалық қателіктерінен көрінуі  мүмкін.  

Балаларда сөйлеудің патологиялық дамуындағы психикалық үдерістердің 

қалыптасуы мен дамуына бағытталған психологиялық зерттеулер Л.С. Выготскийдің 

жоғары психикалық функциялардың әлеуметтік табиғатына бағытталған теориялық 

білімдеріне негізделеді. Л.С. Выготскийдің жетекшілігімен Р.Е. Левина патологиялық 

жағдайлардағы балалардың сөйлеуінің психологиялық жағын қарастырған. 

Жалпы тіл кемістігі түрлі деңгейлерде көрінуі ықтимал. Р.Е. Левина оларды 3 

деңгейге бөліп қарастырған және әр деңгейдің өзіндік көріністерін сипаттауға 

тырысқан: 

- Бірінші деңгейде қарым-қатынастың сөздік құралдары мүлдемге кезікпейді 

немесе шектеулі ғана дамыған болады. Ал қалыпты дамудағы балада бұл кезде сөйлеуі 

толықтай қалыптасқан болады. 

- Екінші деңгейде тіл белсенділігі арта бастайды, сөз тіркестерін пайдалана 

отырып, сөйлеуі іске асады. Алайда қолданылатын тіркестерде әлі де болса 

фонетикалық және грамматикалық жағынан қателіктер байқалады.  

- Үшінші деңгейде күнделікті сөйлеуінде қолданылатын сөздік қоры кеңейіп, 

елеулі лексика-грамматикалық қателіктер кездеспейді. 

Жалпы тіл кемістігі бар балалардың қарым-қатынас ерекшеліктерін М.В. 

Богданова-Березовский, В.К. Орфинская, Б.М. Гриншпун, Т.Б. Филичева қарастырған. 

Балалардың сөйлеу тілінің кемшіліктерін жан-жақты талдау Р.Е. Левина, Л.С. Волкова, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Р.А. Белова-Давид, Е.Н. Винарская, Б.М. Гриншпун, Г.М. 
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Жаренкова, Г.А. Каше, Е.М. Мастюкова, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Е.Ф. 

Соботович, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев, Н.А. Чевелева, С.Н. Шаховская және т.б. 

еңбектерінде кездеседі. Сөйлеу тілінің дамымауының түрлі құрылымдарын қарастыру 

арнайы логопедиялық мекемелердің пайда болуына әкелді. Қазіргі күнде балаларда тіл 

кемістігін жоюға немесе реттеуге бағытталған арнайы логопедиялық бала-бақшалар, 

орталықтар бар. Ондағы басты маман логопед басқа да тәрбиешілермен, 

психологтермен бірлесе отырып, баланың тіл кемістігін коррекциялайды, білім алу 

жүйесіне даярлайды. Баланың психикалық үдерістері мен зиятын дамытуға 

бағытталған іс-әрекеттер жасалады (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Жалпы тіл кемістігі мәселесінің алғашқы теориялық негіздемесі Р.Е. Левина, Н.А. 

Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.М. Жаренкова, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, 

Т.Б. Филичева еңбектерінде байқалады.  

Жалпы тіл кемістігі бар балалардың түрлі психикалық функцияларын зерттеуге 

бағытталған Л.И. Белякова, О.Н. Усанова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркинаның 

еңбектерінде психикалық дамуының өзіндік ерекшелігі байқалады. Бұл топтағы 

балаларда дыбыстық, көру, кеңістікті қабылдау түрлерінде де кемшіліктер орын алады. 

Дыбыстық қабылдаудың жеткілікті дамымауы фонемалық естудің, кейіннен 

фонемалық қабылдаудың қалыптасуына тікелей әсер етеді. Бұдан фонематикалық 

қабылдау жалпы тіл кемістігі бар барлық балаларда бұзылған болады. 

Көру арқылы қабылдаудың бұзылуы қиялдың шектілігі мен жүйеленбеуіне 

әкеледі, ол сөздердің нақты заттармен адекватты байланысының тұрақсыздығына 

түрткі болады. Баланың кеңістікті қабылдауы дұрыс болмаған жағдайда оң мен солын, 

объектінің орналасуына байланысты түсініктердің жүйесіздігі байқалады. Күрделі 

тапсырмаларды орындау барысында олар өз денелеріне бағытталған қателіктер де 

кездеседі. Мәселен, адамның суретін салуда немесе суреттеуде тым қарапайымдық не 

шектілік көрініс алады.  

Зейіні де тұрақсыз болады, тез шаршайды, жұмыс істеу барысында іс-әрекет 

жылдамдығы төмендейді және оны балалар өздері байқай бермейді. Ал көру арқылы 

есте сақтау көлемі көп жағдайда қалыпты болады. Дегенмен, есту арқылы есте сақтауы 

төмен, сәйкесінше қалыпты балалармен салыстырғанда есте сақтау өнімділігі де төмен. 

Балалар күрделі нұсқауларды көп естеріне сақтай бермейді, тапсырмаларды тастап не 

орындарын ауыстырып жібереді. Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. Усанова, Э.Л. 

Фигередоның айтуларынша мұндай балалар нұсқауды нақтылау мақсатында сөйлесу 

арқылы ақпарат алуға талпынбайды.Алайда, бұл категориядағы балалардың 

қиындықтары байқалғанмен де, олардың есте сақтауының мағыналық, логикалық жағы 

қалыпты десе де болады. Сөйлеу іс-әрекетінің дұрыс ұйымдастырылмауы және кей 

білімнің жеткіліксіздігі ойлау іс-әрекетінің үдерісі мен нәтижесіне әсер етеді. 

Сондықтан, бұл балалармен жұмыс істегенде зиятының дамуын ескере отырып, 

дифференцациялық бағытты таңдаған жөн. 

Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева жалпы тіл кемістігі бар балалардың сөйлеу 

үдерістерінің спецификалық ерекшеліктері болатындығын, олардың зейінінің 

тұрақсыздығы мен шашыраңқылығын қарастырған. Баланың танымдық іс-әрекетінің 

даму мүмкіндігі шектеулі болғандықтан еске түсіру белсенділігі де нашар болады. 

Сөйлеудің бұзылуы және басқа да психикалық дамудың арасындағы байланыстар 

ойлау екершілігімен негізделеді. Баланың өз жасына сәйкес келетін ойлау 

операциялары бар бола отырып, олардың сөздік логикалық ойлауында кешеуілдеу, 

талдау, сараптау, салыстыру, жалпылауда қателіктері жиі көрінеді.  

Жалпы тіл кемістігі бар балаларда локомоторлық функциялардың дамуы баяулап, 

соматикалық әлсіздігі байқалады. В.И. Селиверстова, Т.Б. Филичева еңбектерінде 

баланың қимыл-қозғалыстарындағы кешеуілдеу нашар координациямен, қозғалыстын 
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сенімсіздігімен, жылдамдықтың және ептіліктін төмендігімен  көрінеді. Сөздік нұсқау 

барысында қозғалыстарды орындауда көп қиындықтарға ұшырайды. Саусақтарының 

координациясы нашар, ұсақ моторикасы дұрыс дамымаған. 

Сонымен, жалпы тіл кемістігі бар балалардың танымдық іс-әрекетінің 

ерекшіліктерін анықтау барысында тұтастық бағытты таңдаймыз, себебі кемістік 

құрылымының сөйлеуінің дамуына тікелей әсер етеді. Л.С. Выготский, Ж.И. Шиф, В.И. 

Лубовский бұл балалардың әлеуметтік бейімделуінде де мәселелер болатындығын 

көрсеткен. Олармен коррекциялық жұмыс барысында тұлғалық бағытты таңдау 

маңызды. Дегенмен, осы бағыттағы зерттеулер тек біраз көріністермен ғана 

шектелгендігі байқалады. Осыған сәйкес жалпы тіл кемістігі бар балалармен 

жүргізілетін психологиялық коррекцияның даралық бағдарламаларын құрастыруда 

және психологтің түрлі ұйымдастырушылық шараларын іске асыруда қиындықтар 

кездеседі. Сөйлеудің бұзылуы баланың ортамен қарым-қатынасының сипатына, оның 

өзіндік санасы мен  өзіндік бағалауына әсер етеді. О.А. Слинько жалпы тіл кемістігі бар 

балалардың қарым-қатынасының дұрыс дамымауы ортаға бейімделуіне де тікелей әсер 

етеді деген. 

Г.В. Чиркина жалпы тіл кемістігі бар балалардың ойын іс-әрекетінде 

коммуникативтік қатынастарының дамуын қарастырған. Г.В. Чиркина, Л.Г. Соловьева 

жалпы тіл кемістігі бар балалардың тілдік дамуындағы ерекшеліктерді, яғни 

морфологиялық, синтаксистік, логикалық-синтаксистік, композициялық қиындықтарын 

сипаттай отырып, коммуникативтік қабілеттердің дұрыс дамымауы қарым-қатынас 

жасау қажеттілігін, диалогтік және монологтік сөйлеуінің дамымауын, қатынасқа 

қызықпауын, қарым-қатынас жағдаятында бағдарлана алмауынтөмендетеді.  

Балалардың сөйлеуіндегі даму заңдылықтарын қарастыруда сөйлеу қорын 

арттыруға, оқыту мен тәрбиелеудің коррекциялық мазмұны анықталып, фронтальді 

оқыту және тәрбиелеудің әдістері көрсетілуі шарт. Ол өз кезегінде жалпы тіл кемістігі 

бар баламен жеке дара жұмыс жүргізуге бағытталған логопедиялық, психологиялық 

бағдарламаларды құруға мүмкіндік береді.  

Сонымен қорытындылай отырып, жалпы тіл кемістігі бар балалардың дамуының 

психологиялық жағы, коммуникативтік жағы, олардың қарым-қатынастары әлі де болса 

толық қарастырылмағандығын байқадық. Бұл әсіресе жалпы тіл кемістігі бар қазақ 

балаларының мәселелерін қарастыруда өзекті. Жалпы тіл кемістігі бар қазақ 

балаларының тұлғалық дамуын толыққанды қарастырса, оларды демеудің 

психологиялық, педагогикалық, логопедиялық шараларын жүйелі құру мүмкіндігі 

туады, ал ол өз кезегінде психологтер мен логопедтердің кәсіби бірлесіп іс-әрекет етуін 

талап етеді. 
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УАНБАЕВ Е.Қ., АМАНБЕК Б.М. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ СПОРТ ТҮРІ МЕН ОЙЫНДАРЫ 

ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕ 
 

«Ғылымның қай саласы болмасын өз тарихын терең зерттеп алмайынша алға 

баспайды. Демек, зерттеуді өз тарихынан бастау – ғылым жетістіктерін игерумен қатар, 

оның одан ары алға басуымен үлкен мүмкіншіліктер туғызады». Дәл осы жағдай қазақ 

ұлттық спорт түрлері мен ойындарының даму тарихынада қатынасы болса керек. 

Халықтың ұлттық және спорттық ойындарының да өзіндік тарихи даму жолдары, 

қалыптасу кезеңдері, тәрбиелік маңызы халықтың саяси әлеуметтік-экономикалық 

дамуының ішінде болды. Қазіргі кемеліне келген тарих ғылымдарының дәлелдеуі 

бойынша күні бүгінгі бізге жеткен дене тәрбиесінің қалыптасу кезеңі сонау адамзат 

баласының жаратылған күнінен, демек, Қазақстан жерінде қалыптасқан алғашқы 

қауымдық құрылыстан басталады. Сол ерте кезендерден бастап, өткен ғасыр 

қойнауында қазақ жеріне келген шет ел саяхаттшылары, ғалымдары кезіндегі түркі 

қазіргі қазақ ұлттық спорт түрлері мен ойындарын көздерімен көріп, зерттеп, өздерінің 

еңбектерінде көрсеткен.   

Сонау кездерден бастау алып бері біздерге жетіп, ойналып жүрген ұлт 

ойындарының ішіндегі әр түрлі құмалақ ойындары, бестас, асық садақ ату, қаракие т.б. 

шамамен алғанда 5000 жылдар бұрын ойналғандығы жайында ағылшын ғалымы 

Э.Маккей «...бұл ойындардың барлығы дерлік Азия елдерінде тайпалық одақтардың 

арасында таралғанға ұқсайды» - дейді[1]. Сондай – ақ мұндай пікірлерді Венецияның 

саяхатшысы Марко Поло да қостайды. Ол өзінің Жетісу бойында болған сапарында 

көрген «Қызбөрі» ойыны да Қазақстан территориясындағы тайпалардың пайда болған 

кезінен  яғни таптық қатынаспен бірге туғандығы жайлы ескертеді[2].  

«Алғашқы қауымдағы адамдар күн көрудің, табиғатпен күресудің 

қыйыншылығынан мейілінше жаншылуда болған» кезі адамзаттың жануарлар 

дүниесінен бөлініп шыққан дәуірі болғандықтан олардың өз бетінше тіршілікке 

қалыптасуында дене мүсінінің ерекшелігі басты роль атқарады. Адамзат басқа 

жыртқыш жануарларға өздері жем болмас үшін және табиғат апатымен күресте, күшті 

де кесек тұлғалары жеке басын қорғауы былай, нәзік денелі әлсіздеріне де жәрдемші 

болды. Міне адамзат дәл осындай кесек тұлғаны өмір сүрген орта керек етті. 

Жаратылыста дене мүсінінің қалыптасуы барлық адамдардікі бірдей бола бермеген. 

Алайда, алғашқы адамдардың табиғатпен күрестегі әлсіздігі, аң аулауда кейде сәтті, 

кейде сәтсіз болатындығы және мүсінді күштілердің нәзіктеріне қарағанда табиғат 

кесепатының зардабын аз тартатыны, міне мұның бәрі жеке бастың мүсін 

ерекшелігінде болды. Осыдан келе жаратылыстағы кесек тұлғаның табиғат апатына 

қарсы тұрудағы ролін адамзат сол кезде-ақ ұқты. 

Бұл құбылыс бірте-бірте дами келіп саналы түрде кесек тұлға жасаудың бағытын 

қарастырып жеке бастың өз бетінше мүсін немесе денесін шынықтыру жүйесін 
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тудырды.Мұндай жүйеленген дене шынықтыру одан ары дамып, қалыптасу барысында 

әр түрлі ойындар мен дене жаттығуларын тудырды.  

Ұлттық ойындар өзінің бастауын халықтық педагогикасының тұңғиығынан 

алады. Қазақтың ұлттық ойындары ерлікті, өжеттікті, батылдықты т.б. мінез-құлықтық 

ерекшеліктерімен бірге күш-қуатын молдығының, білек күшін, дененің сомданып 

шығуын қажет етеді. Сонымен бірге бұл ойындар әділдік пен адамгершіліктің жоғары 

принциптеріне негізделген. 

Қазақтың ұлттық ойындары: көкпар, сайыс, күрес, теңге алу, қыз қуу, спорттық 

сипатпен бірге үлкен тәрбиелік маңызға да ие болды. Қазақ халқының ұлттық 

ойындары елдің өмірімен тығыз  байланысты, оның шаруашылық, экономикалық, 

әлеуметтік тұрмысынан туған. Сондықтан оның тәрбиелік маңызы аса жоғары, әрі 

құнды.Қазақ халқының өмірінде ойын араласпаған бірде-бір тұрмыс шаруашылық 

саласы жоқ десе де болады. 

Ендігі жерде, аңшылық кәсіп алғашқы адамдар арасында садақ пен жебені ойлап 

табудан басталады дедік, сондықтан мұндай тәсілдер жабайы хайуандарды аулауды 

жеңілдетті. «Садақ, оның кермесі мен оғы – деді Ф.Энгельс сол кездің өзінде-ақ ең 

күрделі қару болып алды, бұл қаруды ойлап шығару, ұзақ уақыт жинаған тәжірибенің, 

өткір ақыл, ой күшінің болғандығын көрсетеді, олай болса жұрттың сонымен қатар 

толып жатқан басқада өнерлерді білгендігін көрсетеді». Салдарынан келіп хайуанаттар 

дүниесінен төнген қауып қатерлер бұрынғыдай емес азая бастады. Осыған орай «аң 

аулауға қолайлы жерді іздеген адамдардың жеке топтары қазақстанның 

территориясына жайлы қоныс теуіп, Алтай, Тянь-Шань тауларының бөктерлерін 

мекендеген». 

Демек, кезіндегі аңшылық кәсіптің негізінде дүниеге келген садақ, күні бүгінге 

дейін өзінің халық өнері үшін құндылығын жойған жоқ. Ф.Энгельс айтқандай, көшпелі 

қазақ тайпалары арасында кезінде қанша өнердің болғандығы біздерге әліде беймәлім. 

Келе-келе мал шаруашылығы дамығаннан кейін аңшылық, баяғыдай халықтың 

күнделікті тұрмыстағы кәсібі болмай, демалыс уақытын өткізетін көңілашар ойын-

сауығына айналды. Осының негізінде келіп спорттық және тәрбиелік маңызын 

жоймаған «бүркіт салу», «жамбы ату», «ит жүгірту-құс салу» сияқты халық ойындары 

да қалыптасты [3]. 

Ертедегі Қазақстан жеріндегі рулардың қалыптасу кезеңдері, этнографиясы, 

ойын-сауықтары, мәдениеті т.б. жайындағы деректер ХІІІ-XVIII ғасырлардағы Орта 

Азия мен қазақ жерлерінде болған Европа саяхатшыларының еңбектерінде 

жинақталған. Әсіресе, Қазақстанның елі мен жері жайында көптеген ғылыми еңбектер 

қалдырған Европа саяхатшыларының ең алғашқылары Плано Карпини, Вильгельм 

Рубрук және Марко Поло сияқтылары болды. Бұл саяхатшы ғалымдардың артына 

қалдырған баға жетпейтін зерттеулер қазіргі кезеңде көптеген елдердің өткен өмірлерін 

оқып-білуде жалпы тарих ғылымдарының бірден бір көзі болып отыр.  

ХІІІ ғасырдың бірінші жартысында Италия саяхатшысы Плано Карпини Хорезм, 

Жетісу және Тарбағатай арқылы Монғолияға барып, одан еліне қайтқан сапарында 

жинаған материалдарынан «Монголия тарихы» атты еңбегін жазды. Бұл еңбекті тіпті 

қазіргі дәуірдің тарихшылары емес, қазіргі қазақ халқының тарихын толық зерттеуші 

ғалым Шоқан Уәлихановта көптеген еңбектерінде осы «монғолия тарихын» негіз етіп 

алған. Бұл еңбек ол кезде Д.Языковтың басқаруымен 1925 жылы орыс тілінде екінші 

рет «бірінші рет 1795 жылы) басылып шыққан-ды. Бұл еңбекте кезіндегі Монғолияның 

көрші болған орта жүздің бір руы Тарбағатай наймандарының өмірлері мен әдет-

ғұрыптары жайлы, демалыс уақытын өткізгендегі ойын-сауықтары жайлы деректерді, 

жауынгерлік ерліктерін сипаттайды [4]. 
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Қазақ халқының ұлт ойындары жайындағы деректемелерін қағаз бетіне 

түсіргендердің бірі Венеция саяхатшысы Марко Поло болды. Ол өзінің қазақстанға 

жасаған саяхатында Жетісу бойындағы қазақ ауылының мерекелі тойларында болып, 

ойын-сауықтарын көріп, көптеген ұлт ойындарына талдау жасап, шығу тарихтарына, 

қалыптастыру дәуіріне де болжам айтқан [2,15]. 

Неміс ғалымы Александр Гумбольдт 1829 жылы орыс өкіметінен арнайы рұқсат 

алып Каспий теңізінің бойына, Орал мен Алтай және Орынбор, Семей, Өскемен 

қалаларына саяхат жасайды. А.Гумбольдт өзінің болған жеріндегі көшпелі қазақ 

ауылдарының өмірімен танысып, олардың күнделікті тіршілігі, қонаққа көрсететін сый-

құрметі, табиғат құбылысына бейімделуі, әдет-ғұрпы, яғни тарихы мен этнографиясын 

толығынан зерттей келіп «Центральная Азия, исследования о цепах гор и по 

сравнительной  климатологии» атты еңбегін жазды. «Қазақ ауылына келген беттегі 

қонаққа көрсетілген сый-құрметіне, олардың ойын-сауықтарына, әсіресе қоян-қолтық 

күрестері мен ат жарыстарын қызықтамайтын және осы халықтың ойын-сауықтары 

жөніндегі жазбаған шетел ғалымдары мен саяхатшылары кемде кем. 

А.Гумбольдт қазақ жерінде жүріп, көшпелі халықтың өмірі жайындағы ойға 

түйгенін Канкрин мен Шеллерге жазған хатында былай деп көрсетеді. «Мен қазақ 

ауылында болған кезімді өмірімнің аса құдіретті кезеңі деп есептеймін. Себебі көшпелі 

халықтың біздерге көрсеткен қонақ сыйы мен ойын-сауықтары естен кететін уақиға 

емес... мұндай өмірімнің аса бір белді кезеңін одан ары каспий теңізінің бойында 

өткізбей кете алатын емеспін. Мен өмірімде осындай қысқа уақыт ішінде мұндай үлкен 

тарихтан осынша материал жинап көрген емес едім, бірақ бұл кең дүниенің ортасында 

болғандықтан да солай болуы керек» . 

А.Гумбольдтың бұлай деп дәлелдеме беруі, әрине тегін айтыла салған сөз емес. 

Біз қарастырған, тіпті сонау Плано Карпини, Марко Полодан бастап, ең ақырғы 1863-

1864 жылдары Қазақстанда болған шығыс-зерттеу ғалымы Венгрия академигі Арминий 

Вамбери мен 1903-1907 жылдары Каспий теңізінің бойында қонақтаған неміс 

этнографы Рихтер Каргуцқа дейінгі шетел саяхатшыларының еңбектерінің барлығын 

дерлік арқауы болған қазақ халқының қонақ сыйы мен ойын-сауықтары [5]. 

Ұлт ойындары жайында бұлардан басқа да, тіпті Қазақстан жерінде де болмаған 

көптеген шетел ғалымдарының осы бір көшпелі халықтың тарихы мен этнографиясы 

турасында жазған зерттеулерінде де кездеседі. Мәселен Австрияның атақты дипломаты 

С.Герберштейн 1516-1517 және 1526-1527 жылдары Москвада болып, Қазақстанда 

болған орыстардың ауызша айтуларынан жинаған материалдарынан жазған 1549 жылы  

латын тілінде жарық көрген «Записки о московских делах» атты еңбегінде 

Қазақстанның жері, әдет-ғұрпы, орыс халқымен қарым-қатынасы, ойын-сауықтары 

жайында жазған. Сондай-ақ, Италияның ғалымы Павло Иовиа Новокамский 1525 жылы 

Римде орыстың кезіндегі белгілі елшілерінің бірі Диметрий Гераси Мофпен кездесіп, 

соның айтуымен, «Книга о московском посольстве» атты еңбегін сол жылы жарыққа 

шығарды. М.И.Новокамский бұл еңбегінде қазіргі қазақстан жеріндегі көшпелі 

рулардың этнографиясы, жері, орыс халқымен аралас сауда-саттық жұмыстары, 

сондай-ақ ойын-сауықтары  жайында жазған. «Бұндай анықтаманы дәлелдейтін 

мағұматтар Лейден университетінің архивінде сақталған» [6].  

Қазақтың этнографиясын зерттеп оны Европа елдеріне таратуға ат салысқандар 

Поляк революционері А.Янушкевич, С.Гросс, Б.Залесскийлер болды. Бұлар 

революцияға қатысқандары үшін Сібірге, Қазақстанға жер аударылады да, осында 

болған уақыттарында қазақстанның елі мен жерімен толық танысады. 

А.Янушкевич «Дневники и письма из путешествия по Казакстанским степиям» 

атты еңбегінде қазақ халқының қыстаудан жайлауға көшіп келіп қонған күнгі өмірлерін 
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«бұл күн бұлар үшін бақыт күні, қуаныш күні»- дей келіп, сол күнгі ойын-сауықты, 

әсіресе  « қыз қуу» ойынының көз тартарлық құдіретін сипаттайды [7]. 

Осы ойын-сауық үстіндегі ақындар айтысын : «менің алдымда Демосфен мен 

Цицерон естімеген, оқу мен жазудың хабары жоқ екі ақын айтыс үстінде олимпиадағы 

күрескерлердей біріне бірі шаба түседі. Не деген талант, не деген жыр, менің жаныма 

сыймай жүрегімнен орын алуда» деп табиғи дарын құдіретіне бас иеді. «Мұндай 

дарыны бар көшпелі халық еш уақытта да шетел отары болмайды, түбінде халықтың 

арасында құрметті орын алатынын өздері-ақ айтып отыр». 

С.Гросс та А.Янушкевич сияқты ХІХ ғасырдың 80-жылдары революцияға 

қатысып, жастар ұйымын құрғаны үшін Шығыс Сібірге жер аударылды. Ол осы 

сапарында Семейде сегіз жылдай тұрып «Материал для изучения юридических обычаев 

киргизов» атты еңбегін жазады. С.Гросс сол жылдары Семейде құрылған 

статистикалық комитетті басқарды, басқа да ғылыми қоғамдардың құрылуына көптеген 

еңбектер сіңіреді, Абаймен достасады. Бір айта кететін жай поляк халқының алдыңғы 

қатардағы идеяларды таратушылардың бірі А.Янушкевич осы ғасырдың 40 

жылдарында Абайдың әкесі Құнанбаймен кездессе, екіншісі С.Гросс 80 жылдары 

Абайдың өзімен кездеседі. Американ жазушысы Джордж Кеннан да осы Семейде 

болған кезінде С.Гроссты, оның жолдасы А.Блекті және Абайды кездестіріп олардың 

қазақ халқының тарихын, этнографиясын, географиясын зерттеуде қандай еңбектер 

жазып, зерттеулер жүргізгендігін өзінің «Сибирь и ссылка» атты еңбегінде ашып жазды 

[8]. 

Сондай-ақ, қазақтың ұлт ойындары жайында мағлұматтар кезіндегі күнделікті 

шығатын газеттер мен журналдардың беттерінде көптен берілген. ХІХ ғасырдың екінші 

жартысында шығып тұрған «Воскресный досуг» журналының (1864) 72, 73-інші 

сандарында «Қырғыздар» атты ұзақ мақала басылған. Бұл мақала негізінен қазақ 

халқының өмірін, тұрмысын, әдет-ғұрпы, ойын-сауықтарын баяндаған. Көшпелі 

халықтың осындай ойын-сауық, көші қонын айта келіп   «Воскресный досуг» журналы 

«Әрбір мереке, той-думанның  жаны қыз-келіншектер, олар топ үстінде жігіттермен 

өлең жарысына да түсе алады» деп көрсеткен [9].Басқа да көптеген газет, журнал 

беттерінде кезінде белгісіз авторлардың бастыруымен жарық көрген алуан түрлі ұлт 

ойындары мен аң аулауға арналған материалдар бар.  

Орыс саяхатшыларының ішінде И.И.Ричков бірінші болып қазақ халқының 

өмірін, мәдениеті, әдет-ғұрпы, ойын-сауықтар жайында 1759 жылы «История 

Оренбургская но учреждению оренбургской губерний» атты еңбегін жазды. Ұлт 

ойындары бұдан басқа да көптеген еңбектерінде кеңінен қарастырылған [10]. 

XVII ғасырдың екінші жартысында қазақ халқының өмірі жайында көптеген 

материалдар жинаған орыс ғалымдарының бірі Н.С.Паллас болды. Ол 1767 жылғы 

Батыс Сібір мен Орал бойына жасаған орыс экспедициясын басқарып, осы сапарында 

жиналған материалдан 1773 жылы «Путешествие по разным провинциям Российской 

империи» атты еңбектерінің жинағын шығарды. Осы еңбектің «Известия о киргизах» 

атты бөлімі түгелдей қазақ халқының этнографиясына арналған – халықтың ойын-

сауықтарының қалай өтетіндігі, демалыс уақыттарын қалай өткізетіндегі, аңшылығы 

түгелдей қарастырылып, мысалдар келтірген [11]. 

ХІХ ғасырда қазақстан жерінде болған орыс саяхатшыларымен саяси жер 

аударылғандардың еңбектерінде қазақ халқының ойын-сауықтарын, аңшылығын, 

жылқыларды әртүрлі ат ойындарына баптауы, олардың аса бір жүйрік тұқымдарын 

өсіруі жайлы материалдар жан-жақты жинақталып зерттелген.  

ХІХ ғасырда қазақ халқының әдет-ғұрпын, ойын-сауықтарын, ұлт ойындарын 

зерттеуде еңбектер жазған тек басқа ұлттардың өкілдері ғана емес, сондай-ақ жергілікті 

көшпелі халықтың өз ішіндегі сауаттылары да өз халқының өмірін оқу, оны зерттеу 
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жұмыстарымен айналысқан. Солардың ең алғашқыларының бірі Ешмұхамед Букин 

болды. «Ол дене тәрбиесінің тұңғыш ұстазы». Е.Букин «Физическое и умственное 

воспитание у казаховз» атты еңбегінде жергілікті мамандар арасынан бірінші болып 

«гимнастика» деген терминге ғылыми негізде түсініктеме береді, демек адам баласы 

үшін дене шынықтырудың маңызын, оның жас өспірімдер үшін ғана емес, ересектер 

үшін де қандай роль атқаратындығын баяндайды. Жергілікті мамандар ішінде ұлт 

ойындарын жинастырып, қағаз бетіне түсірушілер барған сайын көбейе береді.  

Қазақтың ұлт ойындарының көбі дер кезінде қағаз бетіне түсіп үлгермегендіктен, 

бүгін ұмыт болған. Сәбит Мұқанов өзінің «Өмір мектебі» атты мемуарлық еңбегінде 

ертеректе «Орда»  атты асық ойыны болғанын бірнеше рет  атап өтеді [12].  Б. Төтенаев 

Алматы қаласы, Қазақстан баспасында 1978 жылы басылып шыққан «Қазақтың ұлттық 

ойындары»деген кітапшасында аты ғана сақталып қалған ойындардың аса бір 

маңыздыларының бірі деп «Абайдың алты алашы»  атты ойынды атап көрсеткен. Дер 

кезінде қағаз бетіне түспей, жинаушылардың көзінен таса қалған ойындар әлі де көптеп 

кездеседі. Солардың арасында «Сары құлан», «Сарыала қаз», «Ақ аю», «Ағызбақ», 

«Бақай пісті», «Жылмаң», «Топай», т.б. ойындар бар [13]. 

Ұлт ойындары ертеден-ақ, жалпы этнографиялық әдет-ғұрыптарымен бірге дамып 

жетіліп, ендігі жерде өз алдына бір бөлек зерттеуді керек ететін – қазақ 

этнографиясының бір бұтағы бола тұрса да, күні бүгінге дейін егеменді еліміздін 

тарихшы-этнограф ғалымдарынан осы маселені зерттеген ғалымдар көп болмады. 

Мысалы, М.Таникеевтің Қазақстанның Россияға қосылған дәуірінен бастап, Октябрь 

революциясына дейінгі аралықты қамтыған педагогикалық ғылымдардың кандидаттық 

диссертациясы бар. Бұл еңбектің құндылығы сол, бірінші рет қазақтың ұлттық 

ойындары ұлттық мәдениетінің бір саласы болғандықтан өз бетінше тарихи зерттеуді 

керек ететіндігі жайында пікір айтты [14]. 
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВЕННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ  

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Образовательные стандарты нового поколения обозначают особые требования к 

компетентности будущих специалистов, тем самым актуализируя новые подходы к 

процессу обучения в вузе, в частности. 

Современная ситуация развития образования в качестве приоритета обозначает 

широкое применение инновационных технологий, средств и методов. Инновационный 

характер в данном контексте означает изменение, влияние на качественную 

составляющую процесса обучения. Сами технологии, методы в свою очередь 

сказываются на качестве процессуальности подготовки будущих специалистов в вузе 

[1; 3; 5]. 

Исследования в области психологии, педагогики показывают, что развитие 

студентов находится в тесной связи с технологиями, средствами, которые инициируют 

это развитие, являются катализаторами качественно специфичного процесса 

становления профессионала, его личностного развития и совершенствования [2; 6; 7].  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

обозначают особую роль компетентностного подхода, рекомендуют использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся [4; 6; 7; 10]. 

Согласно статистическим данным удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах должен увеличиваться. Однако, использование интерактивных 

форм вариативно, определяется особенностью подготовки специалиста, контингента 

обучающихся, содержанием конкретных дисциплин. В усредненном варианте  в 

учебном процессе высшей школы интерактивные технологии и методы они должны 

занимать не менее 30 % аудиторных занятий. 

В связи с этим, одной из важнейших задач качественной подготовки бакалавра 

или специалиста в вузе является внедрение активных и интерактивных форм обучения 

[5; 8; 9].  

С целью выявления особенностей активного и интерактивного обучения в вузе 

нами был проведен опрос на выборке студентов факультетов педагогической и 

психолого-педагогической направленности. Данный опрос преследовал цель выяснения 

знаний относительно проблемы технологий обучения, специфики их использования в 

практике образовательной деятельности в высшей школе на примере конкретных 

факультетов. 

Первый блок вопросов касался понимания студентами категории «активные 

технологии обучения». Итак, по полученным данным под «активными технологиями» 

студенты подразумевают:  

- «активизацию деятельности учащихся в процессе обучения» (58%);  

- «диалоговое обучение» (42%). 

Определение дефиниции «интерактивные технологии» студентами дается в 

следующем ключе: 

- «технологии активизации субъектов образовательного процесса»;  

- «диалоговое обучение»;  

- «обучение во взаимодействии»; 



268 
 

- «технологии воздействия на мотивацию учащихся в процессе общения». 

Основываясь на полученных ответах, констатируем тот факт, что у студентов 

преобладает диффузный, смешанный образ данных понятий, отмечается слияние 

характеристик.   

Углубляя психологический анализ полученной информации, укажем и то, что 

сравнение традиционных форм занятий и с занятий использованием интерактивных 

технологий 95% студентов выборки оценивается с позиции эффективного влияния на 

качество усвоения материала, блока информации.  

89% респондентов обозначали факт повышения собственной активности, 

инициативности в образовательном процессе. 

Более 90% студентов отметили длительность сохранности материала, быстроту 

его нахождения и использования в аудиторной и внеаудиторной деятельности. 

Выясняя вариативность, многообразие технологий реализуемых в практике 

деятельности преподавателей вуза студентами представлены следующие позиции:  

- мозговой штурм,  

- программированное обучение,  

- деловая и ролевая игра, 

- групповое обсуждение,  

- дискуссия,  

- тренинг и др.. 

Ранжирование даны, расположение интерактивных технологий в порядке 

убывания их значимости в учебном процессе позволило выделить: особую позицию 

«мозгового штурма», как наиболее используемой технологии и весьма востребованный 

студентами, но не достаточно представленный в образовательном пространстве - 

«тренинг».  

Анализируя представленный студентами опросный материал, нами также 

выделены интерактивные методы, с которыми уже знакомы студенты в процессе 

обучения. В их числе:  

- лекция с разбором конкретных ситуаций,  

- познавательно-дидактические игры,  

- мозговой штурм,  

- дискуссия,  

- организационно-деятельностные игры,  

- тренинг,  

- контекстное обучение,  

- метод группового решения творческих задач. 

Ориентируясь в данном массиве информации, нами проведено ранжирование, 

интерактивныетехнологии и методы обучения расположены в порядке убывания их 

значимости в учебном процессе. В этой связи констатируем следующие факты: 

-  лекция с разбором конкретных ситуаций,  

- социально-психологический тренинг,  

- метод дискуссии,  

- метод группового решения творческих задач,  

- познавательно-дидактические игры,  

- мозговой штурм,  

- лекция с заранее запланированными ошибками. 

Завершающими вопросами нами определялась потребность студентов в 

увеличении доли интерактивных технологий в учебном процессе вуза. Согласно 

полученным данным 96% студентов всей выборочной совокупности обозначена особая 

насущная потребность во взаимодействии с преподавателями, в доминировании 
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активности в процессе обучения, в повышении инициативности и ответственности за 

результаты совместной деятельности.  

Следовательно, согласно полученным в ходе опроса данным в образовательном 

пространстве вуза внедряются, реализуются вариативные интерактивные методы 

обучения, что способствует повышению эффективности обучения студентов-

бакалавров, магистров, интенсификации образовательного процесса, активизации 

творческого начала в соответствие требованиями ФГОС. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

В РАМКАХ БИЛИГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

В обществе, по мнению многих исследователей, набирают силу тенденции 

всеобщей глобализации и интеграции в мировое образовательное и социокультурное 

пространство (А.Н.Джуринский, М.А. Розов). В связи с этим  актуальным становится 

вопрос существования человека в условиях полиязычного пространства, наращивание 

межкультурного и межнационального общения. Помимо этого все большую роль 
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играет информатизация общества, становятся необходимыми навыки получения и 

обмена информацией. Основным языком межнациональной коммуникации во всех 

сферах человеческой деятельности в настоящее время стал английский язык.Огромная 

часть актуальной  информации во всемирной компьютерной сети находится на 

английском языке, и чтобы ей пользоваться необходимо владеть знаниями этого языка.  

Овладение иностранным языком в отрыве от языковой среды возможно при 

использовании его в качестве средства преподавания на нем некоторых предметов. На 

это, в частности, указывает в своих работах С.В. Шубин [1]. Но переход полностью на 

преподавание химии на английском языке для массовой общеобразовательной школы, 

по нашему мнению, неприемлем, так как, во-первых, учащиеся не достаточно 

подготовлены для усвоения предмета на неродном для них языке (это связано в том 

числе с недостаточным объемом словарного запаса на момент изучения химии); во-

вторых, невозможно быстро и  качественно подготовить учителей химии, владеющих в 

совершенстве английским языком.  

Использование билингвального обучения неязыковых дисциплин имеет давнюю 

историю. Еще в начале XX века, в период послереволюционных реформ образования 

предлагались проекты обучения на иностранных языках. Лозунг «Иностранный язык – 

в массы!» имел своей целью внедрение преподавания иностранных языков в массовую 

школу. В частности академик Л.В. Щерба в своих работах предлагал при обучении 

иностранному языку всегда отталкиваться от родного языка, опираясь на практическую 

значимость владения иностранным языком в современном мире [2, с. 313]. 

Вопросы билингвального обучения химии рассматриваются в работах таких 

ученых методистов, как Г.М. Чернобельская, С.Г. Шаповаленко, Н.Е. Кузнецова, Е.Е. 

Минченков, П.А. Оржековский и другие. Авторы работ предлагают различные 

варианты использования билигвизма, от полного погружения в языковую среду при 

изучении химии, до изучения на английском языке отдельной терминологии. 

Использование английского языка в качестве средства обучения химии встречает 

определенные трудности, связанные в частности с различным уровнем владения 

учащимися иностранным языком, а так же с низким уровнем мотивации. Поэтому 

основной задачей мы считаем повышение мотивации учащихся к использованию 

английского языка на уроках химии. Это может быть осуществимо, прежде всего, через 

изучение англоязычной химической терминологии. С текущего учебного года в рамках 

обновления содержания образования в Республике Казахстан химия как предмет 

начинает изучаться с 7 класса. В первый год обучения учащиеся знакомятся с 

основными химическими понятиями, символикой и терминологией. К этому времени 

их языковая подготовка находится на достаточном уровне и дает возможность строить 

простые предложения, включая в них химическую лексику.   

К примеру,  при изучении темы «Полезные геологические химические 

соединения» нами вводится следующая предметная лексика и терминология: rock, 

minerals, nativeminerals, endogenousminerals, exogenousminerals. В ходе урока учащимся 

предлагается задание на сопоставление терминов с их определением, причем для 

терминов на русском языке определения даны на английском и, наоборот, для 

англоязычных терминов определения даны на русском языке  к примеру: 1) minerals - 

химические соединения в земной коре, которые сформировались в ходе геологических 

процессов; 2) горная порода - аnaturalsolidsubstanceofoneormoreminerals. После 

выполнения задания учащиеся сравнивают результаты работы с эталоном. При 

изучении применения минералов человеком, учащимся предлагается заполнить 

таблицу, в которой на английском языке указаны название минерала и входящие в его 

состав химические элементы. Пользуясь учебником, учащиеся определяют и вносят в 

таблицу области применения этого минерала. Графу применение учащиеся могут 
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заполнить, в зависимости от уровня владения иностранным языком,  как на русском, 

так и на английском языке:  
 

Mineral(s) Essentialelement(s) Uses 

Magnetite Iron  
 

Задания более высокого уровня сложности включают в себя перевод небольшого 
текста, подстановку пропущенных терминов. 

Нами разработана и опробована следующая схема проведения сдвоенного урока в 
рамках билингвального обучения: 

 актуализация знаний в форме обсуждения или игры, связанной с темой урока (до 
5 мин);   

 обсуждение и определение ожидаемых результатов по овладению языком, 
предметным содержанием и мыслительными навыками (3-5 мин);  

  определение предварительных знаний учащихся, помощь в организации этих 
знаний и помощь в ясном определении учащимися, что они хотят узнать по теме (8-10 
мин);   

 индивидуальное чтение учащимися текста с целью поиска определенной 
информации (15 мин);   

 организация групповой работы по сравнению результатов чтения и 
использование освоенной информации для создания нового продукта, например плана 
или списка рекомендаций (15 мин); 

  постановка 2-3 вопросов всему классу, побуждающих их мыслить 
критически/конструктивно о том, как они могли бы улучшить результат их групповой 
работы (как содержание, так и язык) (5 мин);  

  презентация работы одной из групп и организация других групп на добавление 
информации к представляемой презентации в целях выработки единого решения (10 
мин);  

  обзор учебных результатов урока, определение степени достижения 
поставленных целей (3-5мин). 

Таким образом, использование элементов интеграции знаний химии и 
иностранного языка позволяет прививать интерес учащихся к обоим предметам и 
способствует развитию метапредметных  коммуникативных компетенций. 
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Образование и наука признаны важнейшими приоритетами долгосрочной 

Стратегии «Казахстан-2030». В целях обеспечения высоких темпов социально-

экономического, научно технического и культурного развития Республики, 

современный этап развития высшего образования нацелен на подготовку компетентных 
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педагогов, готовых к успешной профессионально-личностной самореализации. 

Изменения в профессиональной подготовке будущего учителя начальных классов 

связаны с реформированием начального образования, внедрением нового стандарта. 

Новые требования к результатам образования, критериальная  система оценивания 

результатов обучения, интегрированиеи введение новых предметов требуют от учителя 

начальных классов постоянного развития и совершенствования их  профессиональной 

компетентности. 

Обновление содержания образования начальной школы предъявляет более 

высокие требования к учителям начальных классов, однако в системе педагогической 

подготовки кадров сложилась ситуация отсутствия отношений между новыми целями 

подготовки учителей, которые выстраиваются относительно современных требований 

мировой образовательной системы, и традиционным содержанием работы со 

студентами. В то же время в системе педагогической подготовки кадров объективные 

тенденции современного образования все еще недостаточно рассмотрены.  

В Национальном докладе 2017 года о состоянии и развитии системы образования 

Республики Казахстан (за годы Независимости Казахстана) отмечается: 

«Стратегически важно обеспечить качественную подготовку кадров в вузах с учетом 

перехода к обновленному содержанию образования. Вуз должен готовить педагогов, 

адекватно и быстро реагирующих на изменения, имеющих навыки критического 

мышления и ориентированных на самообразование. Это позволит сократить время и 

затраты на переподготовку педкадров». 

Реализация Государственной программы развития образования и науки в 

Республике Казахстан на 2016-2019 годы предполагает внедрение системы 

критериального оценивания образовательных достижений школьников. Актуальность 

пересмотра процесса оценивания сегодня определяется современными стратегическими 

задачами образования, необходимостью повышения уровня образования с учетом 

международных стандартов и современных требований к качеству образования, 

необходимостью разработки единых требований к отметке и оценке учебных 

достижений обучающихся в целях обеспечения объективности результатов обучения и 

конкурентоспособности выпускников казахстанской школы за пределами страны. 

Оценочная деятельность в педагогике раскрывается в работах Ш.А. Амонашвили. 

З.И. Васильевой, Е.А. Веретенниковой, В.А. Кузьмина, С.А. Маврина, Н.В. Селезнева, 

В.С. Сергеевой и др. Изучением процесса формирования оценочной деятельности, 

компетенции студента по оцениванию качества образования занимались B.C. 

Безрукова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Е.Г. Матвиевская, B.C. Сергеева, А.Н. 

Субботко, A.B. Сытникова, В.Б. Щербакова и др.). Процесс критериального оценивания 

раскрывается в работах А.А. Краснобаевой, Р.Х. Шакировой, А.А. Буркитовой, О.И. 

Дудкиной, К.Н. Булатбаевой, Б.К. Смагулова, Г.Ж. Сисенгалиевой, К.А. Данияровой и 

др. 

Исследования подтверждают, что в образовательном процессе, и, в частности, в 

деятельности студента педагогического вуза, оценивание является одним из основных 

компонентов деятельности. Следовательно, оценочная компетенция выступает как 

необходимая составляющая профессионального педагогического образования. Вместе с 

тем, анализ научной литературы показал, что на сегодняшний момент нет устоявшейся 

формулировки термина  «оценочная компетенция» и для обозначения явления 

исследователи употребляют другие различные термины: оценивание, оценка, 

оценочная деятельность, контрольно-оценочные умения.  

В тоже время, исследования показывают, что 68% студентов старших курсов 

педагогических вузов безразлично относится к оцениванию как составляющей их 

будущей деятельности, а более половины не может указать верную последовательность 
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действий при оценивании. Как следствие, перед вузами стоит задача формирования у 

студентов оценочной компетенции1. 

Для более точной формулировки понятия «оценочная компетенция» обратимся к 

анализу развития в педагогике  понятий оценка, оценивание и компетенция. 

Со второй трети XX века оценочно-ценностная проблематика в научно- 

методической, психолого-педагогической литературе поднимается в контексте 

деятельностипедагога по оцениванию знаний обучаемых: мониторинга, диагностики и 

контроля за результатами обучения. Понятие «оценочная деятельность учителя» было 

введено в советскую педагогику A.A. Люблинской и вслед за ней З.И. Васильевой [2], 

которые понимали под этим термином все виды оценки и отмечали важность такой 

деятельности для воспитания мировоззрения, идеалов, ценностных ориентаций, для 

принятия решений. У данного понятия много синонимов: оценивание, оценочная 

деятельность, контрольно-оценочная деятельность, процесс оценки знаний. Приведем 

лишь некоторые определения. 

Ш.А. Амонашвили считает, что оценка является деятельностью оценивания, 

осуществляемая человеком. Исследователь понимает оценку как «процесс соотнесения 

хода или результата деятельности с намеченным в задаче эталоном» и утверждает, что 

«от оценки зависит вся наша ориентировочная и вообще всякая деятельность в целом 

[3]. В.М. Полонский определяет оценочно-контрольный вид деятельности учителя как 

процесс оценки знаний, который, в свою очередь, является систематическим и состоит 

в определении соответствия имеющихся знаний, учений, навыков предварительно 

планируемым. 

На основании определения, данного A.B. Сытниковой [4], будем понимать 

оценочную деятельность как целенаправленный процесс определения педагогом 

степени успешности обучающихся в освоении знаний, умений, опыта, приобретении 

личностных качеств, выработке социальной позиции. 

Среди ученых существует довольно много различных формулировок таких 

понятий как оценивание, оценка, отметка. Так, И.П. Подласый рассматривает 

оценивание как процесс, а оценку как результат проверки. «Оценка - это ориентир, по 

которому обучаемые судят об эталонах требований к ним и об объективности 

педагога»[5] - пишет он. В табелях успеваемости, классных журналах, базах (банках) 

данных и т.д. оценки фиксируются в виде отметок (условных обозначений, кодовых 

сигналов, «зарубок», памятных знаков). 

Оценка и отметка взаимосвязаны между собой, но их необходимо различать, так 

как оценка всегда предшествует отметке, отметки без оценки не бывает. И в то же 

время оценка не всегда переходит в отметку, оставаясь самостоятельным компонентом 

учебно-воспитательного процесса. Количественная оценка знаний, умений и навыков, 

приобретенных учащимися, выражается в баллах (отметках), а качественная - в 

оценочных суждениях и заключениях педагога, содержащих характеристику 

достоинств и недостатков ответов учащихся. 

Таким образом, в рамках нашего исследования определим, что, применительно к 

оценочной деятельности и формированию оценочной компетенции, наиболее верно 

употреблять именно понятие «оценивание», в связи с тем, что оценка - 

существительное многозначное и может выражать как результат оценочной 

деятельности, так и сам процесс. Оценивание, между тем, не имеет двойной смысловой 

нагрузки, и однозначно определяет процесс формирования суждения о ценности, 

степени, уровне определенного объекта или явления, содержащий количественный 

(отметка) и качественный (оценка) анализ.  

С присоединением Казахстана к Болонскому соглашению и широким интересом 

научного сообщества к компетентностному подходу многие ученые обратили 
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внимание на формирование компетентностей и компетенций студентов, в том числе 

оценочной компетенции. В казахстанской педагогике термин ― компетентность пока 

окончательно не устоялся и в большинстве случаев употребляется для выражения 

достаточного уровня квалификации и профессионализма специалиста. Исследования 

различных аспектов компетентности специалистов ведутся такими учеными, как М.Х. 

Балтабаев, Б.Т. Кенжебеков, Г.Ж. Менлибекова, Ш. Курманалина, С.И. Ферхо, Н. 

Шаметов, М.С. Мухамеджанов, М.А. Фахретдинова, Ж.Р. Баширова и др. 

Согласно Государственному общеобязательному стандарту высшего образования 

Республики Казахстан (2012 года) устанавливаются требования к подготовке 

обучающихся. Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов 

первого уровня (бакалавриат) и выражаются через компетенции. Компетенции - 

способность студентов к практическому применению приобретенных в процессе 

обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности6.В 

педагогической науке на современном этапе рассматриваются возможности 

модернизации образования на компетентностной основе. И.А. Зимняя под 

компетентностью понимает интегрированную характеристику качеств личности, 

результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных 

областях (компетенциях) 7. 

В исследованиях У.М. Абдигапбаровой, Б.С. Омарова  определение компетенции 

наиболее полно связывается с деятельностным результатом обучения, направленным на 

развитие способности соединить базовые элементы (знания, умения, навыки) в единое 

целое для достижения высокого уровня исполнения действия в зависимости от цели, 

контекста, ситуации, функции и т.п.П. Вейлл, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, 

представляют компетентность как способность к интеграции знаний и навыков и их 

использованию в условиях быстро меняющихся требований внешней среды8.Отсюда 

вытекает понятие «компетенция», которое происходит от латинского слова competere  и 

обозначает квалификацию и пригодность в какой-то должности. 

Таким образом, компетенции не исключают знаний, умений и навыков. Хотя и 

принципиально отличаются от них. От знаний - что они существуют в виде 

деятельности, а не только информации о ней. От умений – тем, что компетенции могут 

применяться к решению разного рода задач и в различных ситуациях (обладают 

свойствам переноса). От навыков – тем, что они осознанны и не автоматизированы, что 

позволяет человеку действовать не только в типовой, но и нестандартной ситуации. 

Л.В. Львов, М.В. Чернышева  выделяют компетенцию контроля, предполагающая 

«овладение студентами знаниями о сущности контрольной, оценочной и 

корректировочной деятельности педагога; качества управления, знаниями о функциях, 

методах, видах и формах проведения контроля педагогического процесса как объекта 

управления». 

Исследователями Ж.К. Ахмадиевой, Ж.В. Болтачевой, H.H. Булынским, Н.З. 

Мамедовой, Е.А. Носачевой, В.Н. Селезневым, Е.П. Сизинцевой, Е.С. Тимакиной 

выделяется оценочная компетенция. Именно оценочная компетенция, по мнению Ж.К. 

Ахмадиевой [9], выступает в качестве важнейших составляющих готовности будущего 

педагога к решению профессионально-педагогических задач и определяется как 

совокупность компонентов и элементов (методических, технологических, 

психологических и т.д.), позволяющих учителю производить педагогическую оценку 

знаний, умений и навыков обучаемых в соответствии с требованиями (эталонами), 

определенными школьными программами и государственным образовательным 

стандартом. 

A.B. Сытникова, рассматривая оценочную компетенцию, пишет, что оценочная 

компетенция предполагает решение будущим педагогом профессионального обучения 
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профессиональных оценочных задач на основе методологических, целеполагающих, 

аналитических, деятельностных, аксиологических, прогностических, оценочно-

результирующих знаний, умений, профессионально-педагогического опыта [4]. 

По Ж.В. Болтачевой готовность студентов к оценочной деятельности 

представлена как интегративное качество личности, состоящее из основных 

структурных компонентов: мотивационный, включающий устойчивую направленность 

на самостоятельное решение задач на оценивание (личная значимость); когнитивный, 

включающий знания обобщенной ориентировочной основы оценочной деятельности, 

принципов и методов оценивания (механизм оценивания); деятельностный, 

включающий в себя совокупность необходимых и достаточных оценочных умений и 

этапов оценочной деятельности. 

«Оценочная компетенция»будущего учителя начальных классов в нашем 

понимании - это компетенция, определяющая готовность и способность будущего 

педагога применять знания о структуре и содержании оценочной деятельности, 

использовать умения и опыт оценочной деятельности; сформированность мотивации 

личности к данному виду деятельности, владение ее структурой и устойчивое 

ценностное отношение к ее процессу и результату. 
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А. НҰРМАНОВТЫҢ «ҚҰЛАННЫҢ АЖАЛЫ» РОМАНЫНДАҒЫ КЕЙІПКЕРЛЕР 

БЕЙНЕСІНІҢ СУРЕТТЕЛУІ 
 

«Құланның ажалы» романында оқиға кезеңіне орай халық өмірі барынша жүйелі 

сөз болады. Романдағы негізгі кейіпкерлер бойынан халықтық әр түрлі қасиеттерді 

молынан ұшыратуға болады. Соған орай, романдағы халық өкілдерінің қай-қайсысын 

алмаңыз жеке адамдық харакет мінезімен, ішкі-сыртқы бітім-болмысымен дараланып 

көрінгенімен жалпы – халықтың характерлерге тән белгілер мен бедерлерді негізгі 

кейіпкерлердің бойынан бұлжытпай көріп, романның кез келген бетінен кездестіріп 

отырамыз. Мәселен, солардың бірі, ең жымысқы жауызы Абдол деп аталады, шын есімі 

белгісіз Кутский. 

Абдол – Кутский. Бұл әуелден-ақ Құлан мергенге көлеңкедей жабысқан жансыз 

бейне. Құланға соңғы сәттерге дейін сырын алдырмаған жымысқы жан ретінде 

суреттеледі. Еліне де істеген жауыздығы көп. Қазақ даласында болса бір жаны үшін 

аңдысын аңдып, батырға бейшара болып келеді. 

Абдолдың Мергенмен алғашқы кездесуін жазушы былайша суреттейді: 

«...Дәл аяғының астында қол– аяғын бауырына алып, бүрісіп жатқан біреуге тап 

болды... Жалба-жұлба біреу, мойын ішіне кетіп, мүйізденген күс-күс өкшесі қап-қара 

боп жалтырап төрт тағандап жатыр. Құланның дыбысын естіп, шомыт қара шапанның 

оң иығына жалғыз көз жылт етті де, інге кірген тышқандай жоқ болды, томпайған 

құйрығы да сола түскендей, бөксесі дір етті. Жердің тесігі болсап кіріп кетердей...». 

Сондай қорқақ, жасқыншақ кейіпте суреттелетін бейшараның жалт еткен жанарынан 

Құлан батыр алғаш секем алып та қалады. Жалынышты жанар, мүләйімсіген көз 

ұңғысында зұлымдық астары жатқандай. «... Сол көз шағар жыландай уытты зәр жиып, 

ішіп-жеп, тесіп барады екен...» [1]. 

Батыр аңғал дегендей жат сезімге мән бермей, батыр көргенін тез ұмытады. Өзін 

мұсылман, татар баласымен деп таныстырған ел кезген бейшара кейпіндегі Абдолдың 

түр-тұлғасын жазушы Ақан былайша кейіпте:  

«...Қушық келген құс тұмсық шикіл сары. Бет-аузын жауып кеткен жіп -жирен 

қауға сақал – мұрт болмаса, жасшамасы қырықтардың о жақ, бұ жағында сияқты. Тек 

ақ сабан түсті қас-қабағы, кірпіксіз көзі жігіт шырайын бір түрлі репетсіз өң беріп тұр. 

Сол оңғал сабан қабақтың астынан бейтаныстың тұздай көзі тағы да үріккен бе, 

сезіктенген белгісіз бір рай байқатып, жер шұқылап кетті ...» [1]. 

Бұрынғы патша әскерінің жүз басы амалсыз дала қазғанға құл болып ерді. 

Мүләйімсіп, қапысын аңдады. Патша заманында мұның жанына да жолауға сескенетін, 

өзі «түйеге» теңей сөйлейтін қырғызға еруге тура келді. Ефим Кутский кейін мергенді 

кентаврға теңеді. Дала кезіп, аш күзендей аласұра жортқан Құланның ерлігіне тәнті 

болды. Бар сенімі батырдың «комиссар» сөзін ұнатпайтыны еді. 
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Сонымен, аңғал батырға Абдолға аталып, ол: « ...жобалғы киімді, шүңірек көз, 

қауға сақалды...қалпында ерді. Көпшілікке Абдол «атқосшы» қалпында танылды. 

Кутскийдің шындығын Көктөбеттің жігіттері айтқызды. Қарақшы Қақпан қинап түк 

таба алмаған сәтте Кутскийдің қабағы сәл дір етеді. Осы сәтте байқап қалған Көктөбет 

Кутскийді тыр-жалаңаш шешіндір дейді. Сонда да Кутский сырын ашып, шындықты 

айтпайды. «Жарайды, онда кисін...» «Қақпан қамшысын бүктеп қонышына сұға салды. 

Кутский кирелеңдеп тұрып, киімін қолына алды. Бір қас қағым сәт шүкірек көзінің 

түбінде қуаныш тәрізді бірдеме жалт еткенін Көктөбет байқап қалды...» [1]. 

Аңғал батыр ашпаған шындықты Көктөбет ашты. «Киімдерінің бәрін өрте» деп 

бұйрық беруі сол екен Кутский Көктөбетке кебісінің астына тыққан құжатын көрсетіп, 

шындығын ашады. Қорқытып құлындай қылған Кутскийге Көктөбет кішкентай 

браунинг ұсынады. Қапысын тауып Мергенді өлтір дейді. Көктөбет артына із 

қалдырмауға тырысады. Жазушы қанқұйлы характерлер жасаумен қатар, оқиғаны 

оңтайлы құрады. Басын арашалап, шындыққа ұмтылған Құланның алдына сан қырлы 

кедергілер баяндау ретімен келіп отырады. 

Қарақшыларды милиция қоршап алып, састырған сәтте Абдолды тағы да мерген 

құтқарып алады. Сасық күзендей тағы да жармасып, батыр атының таралғысынан 

ұстап, қашып шығады. Құланның Апанас досы арнайы іздеп келіп, Торғайға апара 

жатып ауырып қалғанда көмек іздеген батыр Абдолды милиция бастығы қасына 

жалғыз қалдырады. Абдол болса мергенге: «...мұзды көзі жылт етіп, күлімсіреген әлпет 

жасады» деп жазады оның жымысқы ойының іске асар сәтін шағын штрихта [2]. 

«Мұзды көзі жылт етуі» Абдол Апанасты тұншықтырып өлтіреді. Кейін 

Апанастың винтовкасын Майлыққа да ұсынады. Батырға мүсәпір кейіпте көрініп, 

Абдол атауымен өткен мүскін бейне шығарма соңында тағылығын танытады. 

Дегенмен, ат үстінде асқақ кейіпте дүние салған батыр бұған да байырғы серігі 

бердеңкесін кезеп, қасқа маңдайдан атып салады...Бұл батырдың жауына кезенген 

соңғы оғы еді. Елдегі Кеңес өкіметі әлі де толық орнықпаған, жалған да жансыз 

белсенділер етек алған, ақтар үдере көшіп, қызылдар қырғыны әлі басымаған шақта тап 

болып, кезеңін күтіп жүрген Абдол сілімтік – патша әскерінің жүз басы Ефим Кутский 

бейнесін автор барынша сенімді суреттейді. Намысын қорғау жолында мерт болуға әзір 

адал да аңғал батырдың көлеңкесіндей болған Абдол реті келгенде жауыздығын жасап 

та бақты. Ажалын да тапты. Сонысымен де, ол Құлан бейнесін асқақтата түсті. Өзі 

болса, сол мүсәпір қалпында қалды. Жақсылыққа жамандық ездің ісі қағидасын 

анықтай түсті. 

Патшаның жазалаушы отрядында жүзбасы болған, бұрынғы қас жауы Ефим 

Кутский енді Құланның қойнына сұр жылан болып кіреді. Құлан болса одан тіпті де 

бейхабар. Мергеннің ендігі жанында жүрген жауы осы Абдол. Жымысқы бай 

Шарбақбай секілді қойынға кіріп, жылан болып шағарлық қауқары ғана қалған сілімтік. 

Құлан соларды серік етті. «Жер – анадан, Отан топырағынан Құлан ұзай берді» [2]. 

Майлық. Батырға пейілі таза, романдағы бірден – бір батырмен тең, емен – 

жарқын сөйлесетін тұлға. Шарбақбай байдың бұрынғы жалшысы, ұрлыққа – жылқы 

барымтасына да жұмсаған. Тойымсыз бай кейін кеңестік орындарға Майлықты ұры деп 

ұстап береді. Көпшілікпен жасқаншақтай сөйлесетін Майлық батырмен тең, тура 

сөйлеседі. Ойындағысын жасырмай айтып отырады. Бір жылдары батырмен бірге 

Шарбақбайдың өгіздерін баққаны бар. Бұл екеуі сонда етене танысқан. «Сырт көзге 

жарымес, дарақы көрінетін» Майлық көрген, білген бәлесін ішіне түйе де білетін жан, 

Жалшының жасында шешек жеген түр – келбетін автор былайша суреттейді: 

«...Табақтай жап – жалпақ бетінде сау – тамтық жоқ, саздауыт жердің мал басқан шолақ 

сайындай шұңқыр –шұңқыр. Сол бетке отан белінен арба басып кеткен тәрізді 

үшбұрышты танауы сол саздан илеп жапсыра салғандай. Балпанақтай иегіндегі 
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шанжау-шанжау өскен сақал – мұрттың әр талы өзі өскен шұңқырының ыңғайымен әр 

жаққа шаншылып тұр. Қазір басын кекжитіп күлімсіреген әлпетінде сықсиған көзі онан 

сайын саңырайып, қатар қазылған зорман ініне ұқсатып әкеткен» . 

Өмірі бейнетте өскен, ешкім онымен тура қарап, адам екен деп сөйлеспеген 

Майлықтай пенденің суреті бұл. Майлықпен бұл да адам баласы, пенде деп Құлан 

ағасы ғана ашық сөйлеседі, пісірген тұрлық малының етінен де жейді. Кешегі 

сардардың серегі болған батыр ғана мұнымен өзек жарды әңгімелеседі. Кеңес 

түрмесінің қиындығын айтады. Өзі де түрмеге отырудан қашып жүрген батырға бұл 

әңгіменің әсері үлкен болады. «Абақты жаман Артын күт ... Бұл Шарбақбай байдың 

зәбірі көріп Торғай түрмесіне отырып қайтқан Майлықтың ағасынан берген кеңесі. Бай 

есімін атаған Майлықтың бет әлпетті өзгеріп кетеді: «...Иненің жасуындай сықсиған 

көзінде от жалына шағылысып, бір зәрлі ұшқан ойнады, шамасы, тартқан жәбір – 

жапасы есіне түскен болуы керек...». 

Майлық бойында да байға деген зәрлі кек бар, қайтарымын күтер есе бар. Сол 

есенің қайтарымын Батырдан күтеді, батырға деген сенімнің бір ұшқыны сонда жатыр. 

Байлар мен белсенділерден тартқан жәбір-жапасын батыр ағасы қайтаруға тиіс қой. Өз 

қолынан тура кек қайтару келе бермейді. Ол қашанда бұғауға өскен жан. Әзірге 

Майлықтың қолынан байдан ұрланған тоқтының «боркемік сүйектерін күтір-күтір 

шайнау» ғана келеді. Батырға шағымдана ғана алады. 

Кітапқа алғы сөз жазған Рамазан Тоқтаров та Майлықтың Құланға «тілеулес, 

жақын» болғанын жазады. Тілеулестігіне орай батырға «өзінің Майлығың ғой», - деп 

іш тарта сөйлейді. Шарбақбайдың қалаға ат шаптырып, «милиция бастығын Құлан 

өлтірді» дегенін естігенін хабарлайды. Шарбақбайдың «нағыз кәпірстан, әшшады» 

екенін айтады. Бұл Майлықтың батыр ағасына жасаған соңғы жақсылығы еді. 

Аласапыранда Егоровтың винтовкасымен Абдол мұны атып өлтіреді. Ат үстінде мерт 

болған Құлан батыр бұл жайды көріп барып, Абдолға бірдеңкесін ұсынып барып көз 

жұмады. 

Құландай батырдың «өзінің Майлығы», адал да тілеулес досы мергеннің асқақ 

бейнесін асқақтата түсіп, сол жолда мерт болады. 

Майлық жалшы, кезінде Құланмен бірге Шарбақбай байға жалшы болып, мал да 

бағысқан. Майлық байдың ұрысы да. Сол Майлық Құланның жақыны, тілеулесі, 

адамгершілігін жақын жан. Елден, жұрттан қашып, пана іздеген Құлан «өзінің 

Майлығын» да сөзге тартып, тілектестігін сезінеді. Мергеннің жүрегіндегі қайсарлық, 

Совет милициясына берілмеу, Совет түрмесіне отырмау оны сайын далаға шығарып, 

елінен ұзата берді. Амалсыз қашты. Сондайда, тілеулес досы бағы да алдынан шығады. 

Томар – милица, Болжық – совет. Құлан батырға жала жауып, қашқын болуына 

бірден – бір басшы болған белсенділер. Автор бұлардың жат пиғыл, жалған 

белсенділер екенін Кеңес кезеңі күндері-ақ ашық жазған, соған батылы барған. Құлан 

Кейкі аталмаса да ел азаматы, халық батырын қаралаушы жалған белсенді Болжық, 

Томарлардың болғанын ашық жазған. Аудандық Кеңес басшылары солардың сөзіне 

сенген де. 

Жазушы Ақан Құланға көзі түскенде мергеннің мысы басқандай жүздерін 

төменшіктендіріп әкететін Кеңес белсенділерін төмендегідей етіп суреттейді: «Болжық 

– адырайған көзі әлі адырайып тұр, шотмаңдай, ақ кірпік, қоқиған мұрынның алдына 

қойған жез мұрт оншалықты жарасымды көрінбейді. 

Томар – бұл бір тап-тапал төртпақтау, қырықтардағы, шалбар бет қырқылжың... 

сарғыштау секпілі бар, бет-аузын көкпеңбек етіп қырып тастапты... Дөңгеленген 

бөксесі бар...» [2]. 

Бұлар Мергеннің бағалауында «іштеріне пышақ айналмайтындай» жандар. 

Басынан сөз асыруға жоқ, тура да шабуыл жасамайды. Сырттай мерген алашқа қызмет 
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еткен, кеңес қызметкерлеріне қол көтерді дегендей арыз жазуға шеберлер. Белсенділер 

арызына сенетін де кезең. Әрі Шарбақбайдай байлармен астыратын ауыз жаласса 

олардың бел алары да сөзсіз. Солай болды да, Құланның кісі киіктей ел кезіп, дала 

тағысындай далада жортуылдауына бас болған да осы екі белсенді болды. «Жаннан 

шошынған Болжық пен көк бақа Томар «Сардарды өлтіргендердің ішінде Құланда 

болған» деп арыз жазып қол қояды. Томардай «ақтопалаңның» кесірінен Құлан батыр 

енді «қарақшы, банды» аталып, отбасы, туған ауылының қашықта жүр, қуғында жүр. 

Жазушының белсенділер туралы сөзбен құрған суреті олардың ниет, пейілдерін 

анық ашып тұрады. Бұлар заманына сай, Кеңестік кезеңнің жарымсақ белсенділері. 

Құлан батырдай мәрт бейнесін, асқақ жанды аша түсуге Болжық ауылынай, Томар 

милиция да қажет. Бұларсыз оқиғалар өтіп жатқан кезеңнің кейпі ашыла бермес еді. 

Қаламгер шеберлігі арқасында өздеріне жүктелген сенімді атқарған, топас 

белсенділіктерін аша түсетіндей өзіндік мінез–құлқы, іс-әрекеті ашылған бейнелер. 
«Құланның ажалы» романы адам баласының ізгі қасиеті саналатын адамгершілік 

мұраттарды Құлан бейнесін ашып көрсетуге арналған Ақан Нұрмановтың танымал 
туындысы. Шығарманың ұмтылмас шынайы суреттелуі Құландай қайсар қаһарманның 
рухани сипатын батырдың ең бір ауыр, адасқан кезіндегі күйзелістерінің сырын ашу 
арқылы сипатталуында. Кейкі Аманкелді батырмен халық бостандығы жолында 
иықтаса күрескен нағыз ер. Қайсар жан Совет түрмесінен, кеңестердің қолына пенде 
болып түсуден арланды.Томар милица мен Болжық совет болса, сілімтік әрекеттер 
жасап, аңсаған теңдік, әділет жолынан адастырды. Батырдың сыртынан жала жауып, 
Совет өкіметіне қарсы деген өсек таратып, қашқын атанып, елден жырақ кетуіне осы 
екеуінің тепкісі тиді. Осы орайда Ақанның суреттеуінде шынайы, сенімді жазылған 
бейнелер. Еш пендені көзге ілмеген Құландай азаматтағы жолында ойға атылуға бер 
қаһарманға «іштеріне пышақ айналмайтын» Томар мен Болжықтай жымысқы 
сілімтіктер ғана айла-шарамен ғана қарсы тұруға бар. Кеңес белсенділері өмірде болған 
талай ардақты асылдарымызды «жаптым жала, жақтым күйе» әрекеттерімен соттатып, 
аттырған. Кеңес сеніміне кірген Томар милисия да, Болжық совет те шаш ал десе, бас 
алатын жылымшы зымияндар. Ақандай аңғал адал батырдың жан-дүние әлемінің 
сұлулығын, адамгершілік іс-әрекеттерін аша түсуге Томар мен Болжық бейнелері қажет 
еді. Олар автордың суреттеуіндегі бет-бейнелерімен де, жымысқы іс-әрекетерімен де өз 
міндеттерін шынайы, сенімді орындап тұр. 

Жазушы Ақан Нұрманов жазған «Құланның ажалы» романы - көркемдік дәрежесі 
жоғары, айтар ойын айшықтай жеткізген характерлі бейнелер жұбын жасаған өміршең 
туынды, мәңгілік мұра. 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 

от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» говорится: «Сегодня мир вступает в эпохуЧетвертой 

промышленной революции, эру глубоких и стремительных изменений: 
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технологических, экономических и социальных…Индустриализация должна 

статьфлагманом внедрения новых технологий»[1]. 

В связи с этим в Республике Казахстан происходит укрепление и обновление базы 

основного капитала на предприятиях различных отраслей экономики. Для сохранения 

же и повышения эффективности использования основных средств необходимо ведение 

качественного учета в этой сфере. 

Основные средства часто составляют главную часть активов компаний, 

действующих во многих сферах предпринимательской деятельности. Информация о 

них имеет большое значение для характеристики финансового положения и 

результатов деятельности компаний. Переход к рыночной экономике и требования к 

конкурентоспособности продукции предполагают техническое перевооружение 

компаний различной отраслевой направленности, обновление и реконструкцию 

основных средств, улучшение использования действующих мощностей, ускорение 

замены устаревшей техники и освоение вновь вводимых мощностей. Это предъявляет 

новые требования к качеству учетной информации о формировании, оценке, движении, 

использовании и сохранности основных средств[2]. 

Учет основных средств регулируется МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

Объект основных средств признается в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности как актив, если: 

1) есть вероятность того, что любая будущая экономическая выгода, связанная с 

активом, будет получена организацией; 

2) себестоимость актива может быть достоверно оценена [3]. 

Будущая экономическая выгода – это возможность непосредственно или косвенно 

способствовать поступлению денежных средств или их эквивалентов предприятию, 

включая возможность сокращения оттоков денежных средств. 

Выгода, заключенная в активе, может быть получена в результате: 

- обмена на другие активы; 

- продажи актива; 

- использования для погашения обязательств; 

- использования актива для производства продукции (работ, услуг); 

- распределения между собственниками организации. 

Одним из главных вопросов в учете амортизируемого имущества является его 

оценка. 

Денежная оценка основных средств необходима для учета их динамики, 

планирования расширенного воспроизводства, начисления амортизации, определения 

себестоимости продукции и рентабельности предприятий. 

Оценка – процесс определения денежных сумм, по которым элементы 

финансовой отчетности должны признаваться и включаться в бухгалтерский баланс и в 

отчет о прибылях и убытках. 

Различают следующие виды оценки долгосрочных активов: 

1) себестоимость (первоначальная стоимость) – это: 

- справедливая стоимость другого возмещения, переданного для приобретения 

актива на момент его приобретения или сооружения; 

- сумма уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств; 

- сумма оценки такого актива при его первоначальном признании в соответствии с 

требованиями других МСФО. 

2) балансовая стоимость– сумма, по которой актив признается в бухгалтерском 

балансе, за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения; 
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3) справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив при 

совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 

операцию сторонами, осуществленной на общих условиях; 

4) остаточная (ликвидационная) стоимость – это предполагаемая стоимость, 

которую компания сможет получить в данный момент времени за объект основных 

средств, если предположить, что он уже находится в конце срока своего полезного 

использования; 

5) амортизируемая стоимость – это себестоимость актива или другая величина, 

отраженная в финансовой отчетности вместо себестоимости, за вычетом остаточной 

стоимости; 

6) возмещаемая стоимость – это наибольшее из значений либо стоимости актива 

для организации, предполагающей его дальнейшее использование, либо возмещаемой 

суммы в случае его продажи; 

7) ценность использования– это текущая стоимость будущих потоков денежных 

средств, которую организация планирует получить от использования данного актива и 

реализации его по истечении срока полезной службы либо планирует понести при 

исполнении обязательства; 

8) переоцененная стоимость – это справедливая стоимость на дату переоценки за 

вычетом амортизации и убытков от обесценения, накопленных впоследствии. 

Основные средства могут поступать в организацию следующими способами: 

- приобретение за плату; 

- получение в дар (безвозмездное поступление); 

- приобретение с отсрочкой платежа (в кредит); 

- путем строительства; 

- приобретение в обмен на другие активы. 

При первоначальном признании объекта основных средств субъект должен 

измерить данный объект по его фактической себестоимости. 

Если объект приобретается за плату, то его себестоимость включает: 

– любые затраты, относимые на доставку актива до местонахождения и 

приведение его в текущее состояние (например, затраты на подготовку места установки 

объекта, затраты на его доставку, погрузку/разгрузку, установку, сбор и 

пусконаладочные работы); 

– цену его покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на 

покупку, за вычетом торговых скидок; 

– первоначальную расчетную оценку затрат на демонтаж и вывоз объекта и 

восстановление участка, на котором он расположен. 

Не включаются в себестоимость актива: 

затраты, связанные с открытием новых производственных мощностей; 

– затраты на вывод на рынок нового товара или услуги; 

– затраты на осуществление бизнеса на новом месте или с новым видом клиентов, 

включая затраты на обучение персонала; 

– общие административные и другие накладные расходы. 

Включение затрат в балансовую стоимость объекта основных средств 

прекращается, когда такой объект доставлен в нужное место и приведен в состояние, 

обеспечивающее его функционирование в соответствии с намерениями руководства 

предприятия. 

Таким образом, затраты, понесенные при использовании или перемещении 

объекта, не включаются в балансовую стоимость этого объекта. Например, следующие 

затраты не включаются в балансовую стоимость объекта основных средств: 
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– затраты, понесенные в течение периода, когда объект, способный 

функционировать в соответствии с намерениями руководства, еще не введен в 

эксплуатацию или работает не с полной нагрузкой; 

– первоначальные операционные убытки: например, операционные убытки, 

понесенные в процессе формирования спроса на продукцию, производимую при 

помощи этого объекта; 

– затраты на частичную или полную передислокацию или реорганизацию 

деятельности предприятия. 

При определении себестоимости отдельных видов основных средств имеют место 

некоторые особенности, к примеру, когда земля приобретается в целях реконструкции 

или для строительства здания, стоимость устранения существующих конструкций и 

прочих препятствий включается в стоимость земли. Выручка от реализации 

материалов, полученных при ликвидации конструкции, сокращает эти затраты. Однако 

если земля уже находится во владении предприятия, а существующие конструкции 

устраняются для предоставления места новому строительству, то затраты по сносу не 

включаются в стоимость земли, а признаются расходами периода. 

Рассмотрим пример. 

Организация приобрела участок земли для строительства производственного цеха 

и понесла следующие расходы: стоимость земли – 3 700 000 тенге, оплата юридических 

услуги по оформлению сделки купли-продажи – 280 000 тенге, снос старого здания, 

расположенного на этом участке, – 1 300 000 тенге. Доход от реализации материалов, 

полученных в результате сноса старого здания, составил 320 000 тенге. 

Рассчитаем себестоимость приобретенного земельного участка: 

Цена приобретения 3 700 000 

Юридические услуги 280 000 

Плата за снос старого здания 1 300 000 

Доход от реализации материалов (320 000) 

Итого себестоимость 4960000 

Если объекты основных средств создаются самим предприятием, например при 

строительстве, то себестоимость актива включает: все прямые затраты, понесенные в 

процессе строительства (материалы, оплата труда, отчисления от оплаты труда), 

накладные расходы, если они имеют непосредственное отношение к строительству 

(например, амортизация других основных средств, а также нематериальных активов, 

используемых в строительстве), и проценты по кредиту. 

Все затраты в процессе строительства накапливаются на счете 2930 

«Незавершенное строительство». До завершения строительства актив не учитывается 

как основное средство, потому что он еще не находится в рабочем состоянии. По 

завершении строительства и при вводе в эксплуатацию актив переносится на счет 

основных средств и подлежит амортизации. При этом в бухгалтерском учете делается 

запись: 

Дебет 2410 Основные средства 

Кредит 2930 Незавершенное строительство. 

Если основные средства приобретаются в кредит, то есть с отсрочкой платежа на 

период, превышающий обычные условия оплаты, себестоимость объекта основных 

средств равна той сумме, которую необходимо было бы выплатить при немедленной 

оплате. Разница между этой величиной и суммарными выплатами признается как 

расходы на выплату процентов по кредиту (в соответствии с основным подходом), если 

только она не капитализируется в соответствии с разрешенным альтернативным 

подходом согласно МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 
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В случае поступления основных средств от других юридических или физических 

лиц безвозмездно по договору дарения их себестоимость оценивается по справедливой 

стоимости, определенной экспертным путем, или по номинальной стоимости на 

основании акта приема-передачи. Для учета безвозмездно полученных активов может 

применяться один из следующих подходов: 

- подход с позиции капитала, при котором стоимость полученного имущества 

прямо кредитуется на счета капитала; 

- подход с позиции дохода, согласно которому стоимость активов относится на 

доходы одного или более отчетных периодов. 

Когда компания приобретает объекты основных средств путем предоставления 

взамен других активов (обмен активами), себестоимость полученных объектов будет 

учитываться по их справедливой стоимости, которая, в свою очередь, складывается из 

справедливой стоимости переданного актива, скорректированной на сумму уплаченных 

денежных средств. Если невозможно определить справедливую рыночную стоимость 

ни передаваемых, ни получаемых активов, то поступившие основные средства будут 

оцениваться по балансовой стоимости выбывших активов. 

Предприятие, осуществляющее ведение бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО, приобрело основное средство. Затраты, связанные с приобретением основного 

средства приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1- Затраты, связанные с приобретением основного средства 

Элементы затрат Сумма, тенге 

Покупная стоимость 980 000 

НДС (относимый в зачет, то есть возмещаемый) 117 600 

Стоимость установки и монтажа 10 900 

Стоимость услуг по послепродажному обслуживанию 12 000 

Стоимость обучения операторов для работы на данном основном 

средстве 

22 400 

Стоимость доставки оборудования 7 200 

Стоимость тестового материала для проверки работы основного 

средства 

1 800 

 

Определим себестоимость основного средства при поступлении в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Первоначальная стоимость основного средства  

Элементы затрат Сумма, тенге 

Покупная стоимость 980 000 

Стоимость установки и монтажа 10 900 

Стоимость доставки основного средства 7 200 

Стоимость тестового материала для проверки работы 

основного средства 

1 800 

Итого 999 900 
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Остальные затраты в себестоимость актива не включаются, так как они напрямую 

не связаны ни с приобретением основного средства, ни с подготовкой его к 

использованию. 

В бухгалтерском учете при поступлении основных средств составляется 

следующия корреспонденция счетов (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Типовая корреспонденция счетов по учету поступления основных средств 

Содержание операции Д-т К-т 

Приобретение основных средств у поставщиков:     

– на договорную стоимость 2410 3310 

– на сумму НДС 1420 3310 

Поступление основных средств на условиях 

финансовой аренды 

2410 4150 

Поступление основных средств в качестве 

вклада в уставный капитал 

2410 5110 

Безвозмездное поступление основных средств 2410 6220 

Приобретение основных средств от дочерних, 

ассоциированных и совместных организаций 

2410 3320, 3330 

Оприходование неучтенных основных средств, 

выявленных при инвентаризации 

2410 6280 

 

Остаточная стоимость объекта основных средств, если она существенна, 

определяется на дату приобретения и начала эксплуатации. Остаточная стоимость 

объектов основных средств должна пересматриваться, по крайней мере, в конце 

каждого финансового года. Но если компания применяет метод оценки основных 

средств и нематериальных активов, при котором объекты переоцениваются по 

справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации, то новая остаточная 

стоимость устанавливается после каждой переоценки объекта. 

Имеются некоторые трудности при определении остаточной стоимости в момент 

поступления объекта, так как спрогнозировать условия, в которых будет использован 

данный объект, сегодня является проблематичным. Решение этой проблемы каждая 

компания должна определить в своей учетной политике. 

Если в учетной политике компании выбран подход, при котором учет 

амортизируемых активов ведется по себестоимости, то остаточная стоимость 

определяется как ожидаемые выгоды от актива в ценах на день поступления объектов в 

эксплуатацию: либо остаточную стоимость объекта определяет приемочная комиссия 

путем визуальной оценки его технического состояния и исходя из норм эксплуатации 

отдельных частей, узлов и деталей, либо остаточная стоимость объекта определяется 

исходя из его себестоимости. В этом случае бухгалтерии компании необходимо 

проанализировать списание долгосрочных активов в предыдущие периоды и 

определить, какой процент от стоимости списываемых объектов составляют 

полученные запасные части, лом и отходы. В зависимости от специфики деятельности 

компании остаточная стоимость может составлять от 0,1 до 2 процентов. 

Если в учетной политике выбран другой подход (переоценка балансовой 

стоимости), то остаточная стоимость должна пересматриваться на дату каждой 

переоценки актива. При этом применяются данные о стоимости реализации 

аналогичных активов, используемых для таких же целей, срок полезной службы 

которых заканчивается на дату переоценки. 
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В любом случае субъекты вправе самостоятельно определить ликвидационную 

стоимость с учетом реальных условий. 

Оценка основных средств осуществляется [4]: 

- для сделок купли-продажи, обмена; 

- при разрешении имущественных споров; 

- при реструктуризации задолженности предприятия; 

- при определении вклада в уставной капитал; 

- при выдаче кредита под залог имущества; 

- при проведении процедур банкротства; 

- при определении величин страховых сумм. 

Оценка и улучшение использования основных средств решает широкий круг 

экономических проблем, направленных на повышение эффективности производства: 

увеличение объема выпуска продукции, рост производительности труда, снижение 

себестоимости, экономию капитальных вложений, увеличение прибыли и 

рентабельности капитала и, в конечном счете, повышение уровня жизни общества. 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР ЕСЕБІ: АҚША ЖӘНЕ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК 
 

Қысқа мерзімді активтердің мәні – ұдайы өндірістік процестердің қажеттілігін 

қамтамасыз етудегі экономикалық рөлімен анықталады. Қысқа мерзімді активтердің 

өндірістік процеске бірнеше рет қатысатын негізгі қорларға қарағандағы 

айырмашылығы, ол тек бір ғана өндірістік кезеңде қызмет етеді және өндірістік тұтыну 

тәсіліне тәуелсіз өзінің құнын тікелей дайын өнімге апарады.  

Қысқа мерзімді активтердің құрылымы деп барлық жиынтығындағы олардың 

бөлек элементтерінің арақатынасын атайды. Кәсіпорындағы айналым қаражатының 

құрылымына талдау жасау және оны жетік білу маңызды мәселелерінің бірі болып 

саналады.  

Қысқа мерзімді активтерді басқару өзіне өндіріс процесіне қажетті ақша 

қаражаттарын, қысқа мерзімді инвестицияларды, шикізаттар мен материалдарды, 

аяқталмаған өндірісті, болашақ кезеңдердегі шығындарды, қоймадағы дайын өнімдерді, 

тауарларды қатыстырады. Ұйым басшылығының мақсаты толассыз өндіріс процесін 

және өнімдерді сатуды қамтамасыз етуге қажетті қысқа мерзімді активтерге деген 

қажеттілікті анықтау. Қысқа мерзімді активтерді басқарудың маңызды элементі 

олардың көлемі ғылыми негізде оңтайландыру. Осы мақсатқа сәйкес өндіріс процесіне 

қажетті қысқа мерзімді активтердің түрлеріне жұмсалатын шығындарды барынша 

азайту міндеттері шешіледі. Нақтылы қорларға, ақша қаражаттарына және қысқа 

мерзімді инвестицияларға деген қажеттілікті қысқа мезімді активтерді мерзімді 

мөлшерлеу арқылы анықтайды. Қысқа мерзімді активтерге деген қажеттілікті дұрыс 

http://www.akorda.kz/
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есптеудің экономиялық маңызы бар, өйткені кәсіпорынның тұрақты қаржы жағдайын 

қамтамасыз етуге, тұрақты қажетті меншікті қысқа мерзімді активтердің минималды 

сомасы белгіленеді.  

Қысқа мерзімді активтердің нормалау процесінде норма және нормативтер 

жасалынады. Қысқа мерзімді активтердің нормасы – бұл салыстырмалы мөлшердегі 

,негізделген ақша қаражаттарының, қорлардың көлемі. Қысқа мерзімді активтердің 

нормасы өндіріске материалдар шығынының нормасына қосалқы саймандар және 

құралдардың тозуға мықтылық номасына, өндіріс кезеннің қзақтығына жабдықтау және 

өткізу жағдайына, және басқадай факторларға байланысты. Қазіргі жағдайда қысқа 

мерзімді активтердің нормалары ұзақ мерзімдерге әрекет етпейді. Оларды нақтылау 

акционерлеу процесіне акционерлік капиталды қайта құрылымдауға, технологияның 

өзгеруіне, бизнес- жоспардың құрамына бағаның, тарифтердің және басқалардың 

өзгеруіне байланысты.  

Қысқа мерзімді активтердің жіктелуі. Жалпы бухгалтерлік есеп стандартына 

сәйкес қысқа мерзімді активтер мынадай баптары бойынша жіктелінеді:  

1. Ақша қаражаты.  

2. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары.  

3. Қысқа мерзімді дебиторлық берешек.  

4. Қорлар.  

5. Ақымдағы салық активтері.  

6. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер.  

Өтімділігі жоғары активтер өздерінің тез арада қысқа мерзімді міндеттемелерді 

өтей алатындығымен ерекшеленеді. Бұлардың қатарына ақшаларды , қысқа мерзімді 

қаржы салымдарын, түсуге тиісті қаражаттар мен алынған вексельдерді жатқызуға 

болады.  

Ақша қаражаттары, баламалары. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп 7 

– Ақша қаражаттарының қозғалысы тупралы есептер IAS Халықаралық қаржы 

есептілігінің стандартының талаптарына сәйкес жасалады да, есепті кезінің қаржы 

есептілігінің құрамдас бөлігі ретінде ұсынылады. Аталған стандартқа сәйкес Ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есептер өзіне ақша қаражаттарындағы өзгерістер 

мен осындай өзгерістерді операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен 

болған өзгерістерге бөліп, мекеменің есепті кезіндегі ақша қаражатының баламалары 

туралы ақпаратты қамтиды. Ақша қаражаттарының баламалары алдын ала белгілі ақша 

қаражаттыры сомасына тез айналатын және олардың құны шамалы тәуекелге 

ұшырайтын қысқа мерзімді, жоғары өтімді салымдар. Ақша қаражатарының 

баламалары инвестициялар жіне басқа да мақсаттардан гөрі, ең алдымен қысқа 

мерзімді міндеттемелерді өтуге арналған.  

Банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалай қаржылар есебі. Кәсіпорындар мен 

ұйымдар, фирмалар өздерінің ақшалай қаржыларын сақтауға банк мекемесінен арнаулы 

шот ашуына болады. Бұл шотта ашылған аккредитивтердегі ақшалай қаржылар, чек 

кітапшаларындағы ақшалай қаржылары, банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалар 

және басқадай құжаттардағы ақшалай қаржылар есептелінеді. Шаруашылық 

субъектілері 1060-“Аккредитивтердегі ақшалай қаржылар” – деп аталатын шотта 

жабдықтаушы және басқа да кәсіпорындар мен ұйымдардың, фирмалардың аттарына 

ашылған аккредитивтегі ақша қаражаттарын есептейді.негізінен есеп айырысудың бұл 

түрі басқа қаладағы жабдықтаушылармен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін 

қолданылады. 

Есеп айырысудың бұл түрі басқа қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға ұқсас болып 

келеді. Есеп айырысудың бұл түрі 1931 жылдан бері қолданылып келеді. 
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Аккредитивтегі ақшалай қаржылар бойынша есеп айырысу жабдықтаушыларға 

төлемнің дер кезінде төленуін қамтамасыз етеді. 

Аккредитив – сатып алушыға қызмет ететін банк мекемесінің осы кәсіпорынды 

немесе ұйымды жабдықтайтын шаруашылық субъектісіне қызмет көрсететін банк 

мекемесіне тауарларының жіберілгендігін немесе қызметтерінің көрсетілгендігін 

дәлелдейтін құжаттар бойынша төлем төлеу жайлы тапсырмасы. 

Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттары қозғалысының мысалдары 

мыналар болып табылады:  

1. Тауарларды сатудан және қызмет көрсетуден алынатын ақшалай түсімдер;  

2. Жалдаудан түсетін ақшалай түсімдер, комиссиялық сыйақылар және басқа да 

табыс;  

3. Тауарлар мен қызмет көрсетушілер үшін жеткізушілерге берілетін ақшалай 

төлемдер;  

4. Қызметшілерге және олардың атынан басқа тұлғаларға ақшалай төлемдер;  

5. Сақтандыру компаниясының сақтандыру салықтары мен талап арыздары, 

жылдық жарналар және басқа да сақтандыру сыйақылар ретіндегі ақшалай түсімдері 

мен төлемдері.  

Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттары мысалдары мыналар болып 

табылады.  

1. Негізгі құралдар, материалдық емес және басқа да ұзақ мерзімді активтер сатып 

алуға арналған ақшала төлемдер. Оларға капиталдандырылған әзірлеу шығындарына 

және меншікті өндірістің негізгі құрал-жабдықтарына байланысты төлемдер жатады.  

2. Негізгі құралдар, материалдық емес және басқа да ұзақ мерзімді активтер 

сатудан алынған ақшалай түсімдер;  

3. Басқа комапаниялардың үлестік немесе борыш құралдарын және бірлескен 

қызметке қатысу үлестерін сатып алуға арналған ақшалай төлемдер (ақша 

қаражаттарының баламалары ретінде қарастырылатын осы құралдар үшін және 

коммерциялық немесе сауда мақсатына арналған төлемдерден басқалары);  

Қаржы қызметінен түсетін ақша қаражаттары қозғалысының мысалдары мыналар 

болып табылады;  

1. Акциялар эмиссиясынан немесе басқа да үлестік құралдардан түскен ақша 

түсімдері;  

2. Қомпаниясының акцияларын сатып алу немесе өтеу үшін акция иеленүшілерне 

ақшалай төлемдер;  

3. Қамтамасыз етілмеген облигациялардан, заемдардан, вексельдерден, 

қаматамасыз етілген облигациялардан, кепілдік және басқа да қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді кредиттерден ақшалай түсімдер;  

Операциялық қызметтен түсетін ақшалай қаражаты жасалу мақсатына, сондай-ақ 

паратқа қол жеткізу мүмкіндігіне орай тікелей және жанама деп аталатын екі негізгі 

әдістің көмегімен көрсетуге болады. Тікелей әдісте жалпы ақша түсімдерінің негізгі 

түрлері мен төлемдері туралы ақпарат ашылады. Жанама әдіс кезінде таза пайда мен 

залал ақшалай емес сипаттағы операциялардың, негізгі қызметтен кез келген кейінге 

қаладырылған немесе есптелінген өткендегі немесе болашақтағы ақшпа түсімдерінің 

немесе төлемдерінің және инвестициялық немесе қаржы қызметәнен ақша 

қаражаттарының қозғалысымен байланысты ікрістердің немесе шығыстардың 

нәтижелері ескеріле отырып түзетіледі.  

Тікелей әдісті пайдаланған кезде жалпы ақша түсімдерінің және жалпы ақша 

төлемдерінің негізгі түрлері туралы ақпарат мыналардан алынуы мүмкін;  

1. Компанияның есепке алу жазбаларынан;  
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2. Сатуды ,сатудың өзіндік құнын (пайыздар және осы тәріздес кірістер және 

пайыздар төлеміне жұмсалған шығыстар жіне қаржы мекемелері үшін осы тіріздес 

шығыстар түріндегі кірістер ) мыналарды:  

* Кезең ішіндегі босалқылардағы және операциялық дебиторлық және 

кредиторлық берешектердің өзгерістерін;  

* Басқа ақшалай емес баптарды;  

* Инвестициялық немесе қаржыық ақша ағымдарының туындауына әкеп 

соқтыратын басқа да баптарды ескере отыры, пайда мен залал туралы есептегі басқа да 

баптарды түзету арқылы.  

Жанама әдісті қолданған кезде операциялық қызметен алынатын ақша 

қаражаттарының таза ағыны мыналарды:  

1. Кезең ішіндегі босалқылардағы және операциялық дебиторлық және 

кредиторлық берешектердің өзгерістерін;  

2. Тозу бағалау міндеттемелері, мерзімі кейінге қалдырылған салықтар шетелдік 

валютамен жүргізілген операциялар бойынш аіске асырылмаған пайда мен залал, 

қауымдасқан компаниялардың бөліебеген пайдасы мен азшылықтың үлесі сияқты 

ақшалай емес баптарды ескере отырып;  

3. Нәтижесі инвестициялық немесе қаржы қызметінен ақша қаражаттарының 

қозғалысы болып табылатын барлық басқа да баптарды ескере отырып, таза пайданы 

немесе залалды түзету арқылы анықталады.  

Дебиторлық борыштың танылуы және бағалануы. Дебиторлық берешек – сатып 

алушылардың сатып алушылардың немесе тапсырыс берушілердің шаруашылық 

жүргізуші субъект алдындағ ыөткізілген тауар ( жұмыс, көрсетілген қызмет) үшін ақша 

төлеу бойынша міндеттемелер. Дебиторлық берешектердің туындау сипатына қарай 

жіктелінуі;  

* Қалыпты дебиторлық берешектер – бұл ұйымның өндірістік бағдарламаларын 

орындау барысында, сондай-ақ ішіндегі есп айырысу нысандарына байланысты 

туындаған уйымның алаша қарыздары жатады. Ұйымда бұл берешектер көбінесе есеп 

беруге тісті тұлғалардың қарыздары, төлеу мерзіимі әлі жетпеген, артық жөнелтілген 

тауарлар үшін сомалар жатады.  

* Аяқталмаған дебиторлық берешектерге есеп айырысу және қаржы тәртіптерін 

бұзу бухгалтерлік есеп жүргізуде кеткен кемшіліктердің,  

жоғалу және талан – таражға салудың нәтижесінде туындаған операциялар 

жатады.  

Сонымен қатар дебиторлық берешектердің туындау себептеріне қарай олар екі 

негізгі топқа жіктелінеді:  

1. Саудалық дебиторлық берешек;  

2. Саудалық емес дебиторлық берешек .  

Саудалық дебиторлық берешегі – негізгі іс әрекет нәтижесінде өткізілген тауар 

мен көрсетілген қызмет үшін сатып алушылардың міндеттеме сомасы.  

Саудалық емес дебиторлық берешек – іс-әрекетінің басқа түрлері нәтижесінде 

(субъект қызметкерлеріне немесе филиалдарына аванстар, шығынды жабуға арналған 

депозиттер) алуға арналған дивиденттер мен проценттер, үкімет органдарына 

салыұтарды қайтару жөнінде.  

Өндірістік қызмет барысында ұйымдар өнімді өткізумен, жабдықтаушылардан 

материалдардың келіп түсуімен, қаржылық міндеттемелерінің орындалуы және тағы 

басқаларымен байланысты әр түрлі қарым-қатынасқа түседі. Осыған байланысты 

ақшалай есеп айырысулар не нақты ақшасыз есеп айырысу түрінде, не қолма – қол 

ақша айналымы түрінде жүргізіледі. Ақшалай есеп айырысу жүйесінің дұрыс және 

тиімді ұйымдастырылуы кәсіпорын қызметі барысында үлкен роль атқарады. 
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Қазақстан Республикасының банк мекемелері заңды тұлғалар арасындаға есеп 

айырысуларды жүргізу үшін және ақша қаражаттарын сақтау үшін теңгемен және 

шетел валютасында банктік шоттар ашады. Банктік шот – бұл клиентке банктік қызмет 

көрсету және ақша қабылдау туралы банк пен клиент арасындағы келісімдік қатынасты 

бекіту әдісі. Ұйымдар банктерде ағымдық, корреспонденттік, жинақтық, депозиттік 

және карт-шоттар аша алады. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Эффективная деятельность предприятий и хозяйственных организаций, 

стабильные темпы их работы и конкурентоспособность в современных экономических 

условиях в значительной степени определяются эффективностью использования 

финансовых ресурсов организации. 

В настоящее время активизируется роль финансов, усиливается значение 

финансовых показателей в оценке деятельности предприятий. Особую актуальность 

приобретает эффективное использование финансовых средств. Его можно определить, 

как умение предвидеть цели предприятия, результаты его деятельности и то, какие 

ресурсы необходимы для достижения определенных целей.  

Финансовые ресурсы предприятия - это денежные средства, имеющиеся в 

распоряжении предприятия и предназначенные для осуществления текущих затрат и 

затрат по расширенному воспроизводству, для выполнения финансовых обязательств и 

экономического стимулирования работающих[1]. 

Финансовые ресурсы направляются также на содержание и развитие объектов 

непроизводственной сферы, потребление, накопление, в специальные резервные фонды 

и др. Источниками формирования финансовых ресурсов является совокупность 

источников удовлетворения дополнительной потребности в капитале на предстоящий 

период, обеспечивающем развитие предприятия.Первоначальное формирование 

финансовых ресурсов происходит в период учреждения предприятия, когда образуется 

уставный фонд. Его источниками выступают: акционерный капитал, паевые взносы 

организаторов, отраслевые финансовые ресурсы, долгосрочный кредит, бюджетные 

средства. Величина уставного фонда показывает размер тех денежных средств 

(основных и оборотных), которые инвестированы в процесс производства.  

Принципиально все источники финансовых ресурсов предприятия можно 

представить в виде следующей последовательности: 

- собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы, 
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- заемные финансовые средства, 

- привлеченные финансовые средства. 

Собственные и привлеченные источники финансирования образуют собственный 

капитал предприятия. Суммы, привлеченные по этим источникам извне, как правило, 

не подлежат возврату. Инвесторы участвуют в доходах от реализации инвестиций на 

правах долевой собственности. Заемные источники финансирования образуют заемный 

капитал предприятия. 

Основным источником финансовых ресурсов на действующих предприятиях 

выступает стоимость реализованной продукции или услуг, различные части которой в 

процессе распределения выручки принимают форму денежных доходов и накоплений. 

Финансовые ресурсы формируются главным образом за счет прибыли и 

амортизационных отчислений. Значительные финансовые ресурсы, особенно по вновь 

создаваемым и реконструируемым объектам, могут быть мобилизованы на финансовом 

рынке. Формами их мобилизации являются: продажа акций, облигаций и других видов 

ценных бумаг, выпускаемых данным предприятием;кредитные инвестиции. 

Существуют два основных варианта мобилизации ресурсов на рынке капитала: долевое 

и долговое финансирование. В первом случае компания выходит на рынок со своими 

акциями, т.е. получает средства от дополнительной продажи акций либо за счет 

дополнительных вкладов уже существующих собственников. Во втором случае 

компания выпускает и продает на рынке срочные долговые ценные бумаги 

(облигации), которые дают право их держателям на получение текущего дохода и 

возврат вложенного капитала в соответствии с условиями, определенными при 

организации данного облигационного займа.Рассмотренные методы (способы) 

финансирования не свободны от недостатков. Так, первому из них свойственна 

ограниченность привлекаемых ресурсов, второму – сложность в реализации, 

недоступность для большого количества предприятий малого и среднего бизнеса. 

Недостатки указанных способов преодолеваются посредством использования метода 

банковского кредитования, которое выглядит весьма привлекательным. Дело в том, что 

получение банковского кредита принципиально не зависит от размеров производства 

заемщика, устойчивости и регулярности получения прибыли, обращаемости акций на 

рынке капитала, как это имеет место при мобилизации финансовых ресурсов на 

финансовых рынках.Объемы привлекаемого капитала с использованием механизма 

банковского кредитования теоретически могут быть достаточно большими, получить 

кредит можно в минимальные сроки, да и затраты на привлечение данного источника 

финансирования значительно ниже по сравнению с затратами, которые несет компания 

в результате эмиссионной деятельности. 

Главная проблема в современных условиях состоит не столько в получении 

краткосрочных кредитов для финансирования текущей деятельности предприятий, 

сколько в возможности получения инвестиционных кредитов, носящих, как правило, 

долгосрочный характер[2].  

Бюджетное финансирование предполагает использование различных его 

разновидностей (способов): государственные гарантии; бюджетные кредиты; субсидии; 

изменение срока уплаты налогов и сборов. Однако в последнее время в силу ряда 

объективных причин доступ к этому источнику постоянно сужается. 

Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов возникает тогда, когда 

организации поставляют друг другу продукцию на условиях оплаты с отсрочкой 

платежа. Принципиальное отличие данного метода финансирования от предыдущих 

заключается в том, что он является составной частью системы финансирования 

текущей деятельности предприятия, тогда как другие методы (кроме краткосрочного 
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банковского кредита) используются для финансирования развития предприятия, т.е. 

имеют стратегическую направленность. 

В составе внутренних источников основное место принадлежит прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, которая распределяется решением 

учредительного (руководящего) органа на цели потребления и накопления. 

Важную роль в составе собственных внутренних источников играют также 

амортизационные отчисления, которые представляют собой денежное выражение 

стоимости износа основных средств и нематериальных активов. Они не увеличивают 

сумму собственного капитала, а являются средством его реинвестирования. 

Особую роль в формировании финансовых ресурсов предприятия играют так 

называемые устойчивые пассивы. Устойчивые пассивы – это привлеченные средства, 

не принадлежащие данной организации, но постоянно находящиеся в ее обороте. Эти 

средства используются в качестве источника формирования оборотных средств 

организаций.Вообще привлеченные средства – это средства, не принадлежащие 

предприятию, но в отличие от заемных не оформляемые специальными кредитными 

соглашениями и используемые, как правило, безвозмездно. По существу, это 

устойчивая кредиторская задолженность: переходящая задолженность по заработной 

плате и отчислениям во внебюджетные фонды; задолженность по резервам на 

покрытие предстоящих расходов и платежей; задолженность перед бюджетом по 

налогам и т.п. Образование данных фондов вызвано тем, что между моментом 

поступления денежных средств, предназначенных для вышеперечисленных выплат, и 

фиксированным (либо договором, либо законом) днем выплаты имеется определенное 

количество дней, в течение которых указанные средства уже находятся в обороте 

организации, но не расходуются по своему назначению. 

В условиях рыночной экономики производственно-хозяйственная деятельность 

предприятия невозможна без использования заемных средств. Привлечение заемных 

средств в оборот предприятия при условии их эффективного использования позволяет 

ему увеличивать объемы совершаемых хозяйственных операций, наращивать доходы, 

повышать рентабельность собственного капитала, поскольку в нормальных условиях 

заемные средства являются более дешевым источником по сравнению с собственными 

финансовыми ресурсами. Кроме того, привлечение заемных средств позволяет 

собственникам и финансовым менеджерам существенно увеличить объем 

контролируемых финансовых ресурсов, т.е. расширить инвестиционные возможности 

предприятия.Однако в ситуации, когда размер затрат по обслуживанию долга 

превышает дополнительные доходы от использования заемных средств, неизбежно 

ухудшение финансовой ситуации на предприятии. 

К средствам, поступающим в порядке перераспределения, как уже отмечено, 

относятся страховое возмещение по наступившим рискам, средства, поступающие от 

концернов, ассоциаций, головных компаний, дивиденды и проценты по ценным 

бумагам других эмитентов. Что же касается бюджетных средств, то они могут 

использоваться как на возвратной, так и на безвозвратной основе. Как правило, они 

выделяются из бюджетов различных уровней под финансирование государственных 

заказов, отдельных инвестиционных программ или в качестве краткосрочной 

финансовой государственной поддержки организаций, продукция которых имеет 

народнохозяйственное значение. 

Использование финансовых ресурсов осуществляется предприятием по 

следующим направлениям: 

- платежи органам финансово-банковской системы, обусловленные выполнением 

финансовых обязательств. К ним относятся: налоговые платежи в бюджет, уплата 
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процентов банкам за пользование кредитами, погашение ранее взятых ссуд, страховые 

платежи и т.д.; 

- инвестирование собственных средств в капитальные затраты, связанное с 

расширением производства и техническим его обновлением, переходом на новые 

прогрессивные технологии и т. д.; 

- инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги, приобретаемые на 

рынке (акции и облигации других фирм, государственные займы и т.д.); 

- инвестирование финансовых ресурсов на образование денежных фондов 

поощрительного и социального характера; 

 - использование финансовых ресурсов на благотворительные цели, спонсорство. 

Формирование и использование финансовых ресурсов - два взаимосвязанных 

процесса характеризующие и раскрывающие сущность механизма движения 

финансовых ресурсов на предприятии. Формирование - это начальная фаза в движении 

финансовых ресурсов, именно здесь определяются источники средств, формы 

поступления и пропорции их объединения. Как правило, на этой стадии финансовые 

ресурсы находятся в стоимостной форме, что благоприятно для их контроля и 

планирования. Формирование обуславливает и предопределяет дальнейшее движение 

финансовых ресурсов в форме их использования. На этой стадии кругооборота 

становится возможным запуск непосредственно процесса производства на 

предприятии. Здесь финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта материализуются в 

основные и оборотные фонды. В производственных фондах финансовые ресурсы 

находятся в скрытой форме, так как их стоимостная оценка уже не носит 

определяющего характера, но безусловную важность приобретают показатели 

производственной деятельности предприятия. В подобной вещественной форме 

финансовые ресурсы находятся до момента реализации произведённой продукции на 

рынке, когда становится возможным их стоимостное выражение и определение 

эффективности их использования[3]. 

Назначение финансовых ресурсов на предприятии - средство обеспечения 

производственной деятельности предприятия, факторы производства или источник 

воспроизводственного процесса. Данное положение основано на том, что основная 

цель предприятия - производство материальных благ для удовлетворения 

общественных подробностей. Именно за счет финансовых ресурсов на предприятии 

образуется имущество, обновляются основные фонды, пополняются оборотные 

средства. 

Таким образом, финансовые ресурсы предприятий - это собственный, заемный и 

привлеченный денежный капитал, который используется предприятиями для 

формирования своих активов и осуществления производственно-финансовой 

деятельности в целях получения соответствующих доходов и прибыли. Процесс 

использования финансовых ресурсов связан с реализацией задуманных планов и 

характеризует собой поступательное движение к иному качественному уровню. Для 

осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятия используют 

самые различные источники финансовых ресурсов. Структура привлекаемых 

источников во многом предопределяет финансовую устойчивость предприятия и 

рентабельность его производственно-хозяйственной деятельности.  

За период реформирования экономики в республике намечается децентрализация 

инвестиционного процесса: основными источниками финансирования являются 

собственные средства предприятий, организаций. 

Резервы роста финансовых ресурсов подразделяются на три группы: 

производственные, научно-технические и сбытовые. 
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1. Производственные (резервы) включают в себя: рациональное использование 

собственных ресурсов, устранение производственных затрат труда (потери от брака 

отклонение от технологического процесса и т.д.), производство качественного сырья, 

использование вторичного сырья и отходов, улучшение качества продукции. 

2. Научно-технические включают: снижение материалоемкости продукции, 

улучшение конструктивных данных продукции, рост технической вооруженности, 

квалификации труда, совершенствование технологии производства, внедрение 

передовых опытов труда и зарубежного опыта, внедрение международных стандартов 

качества продукции. 

3. Сбытовые включает в себя: сбытовая политика, договорная политика, 

концепция маркетинга, расчетно-платежная дисциплина, политика ускорения 

оборачиваемости оборотных ресурсов, внешнеэкономическая деятельность, экспортная 

политика. 

В современных условиях главная цель действующего предприятия - получение 

максимальной прибыли. Поиски резервов увеличенияфинансовых ресурсов 

предприятия составляют одну из главнейших задач финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 

Қазіргі жағдайда өндірістің тиімділігін арттыруды жаңа технологиялар, бәсекеге 

қабілетті жаңа өнім түрлері ретіндегі инновациялық процестер арқылы жүзеге асыруға 

болады. Инновацияны іздеу мен оны қолдану кәсіпорындардың өзекті мәселесі болып 

табылады. Жаңа техникалық және ұйымдастырушы-технологиялық шешімдердің 

дамуы, отандық нарыққа сәйкес басқарудың негізгі қағидаларын жетілдіру 

кәсіпорынның өндіріс процесін жаңалауға жағдай жасайды және экономикалық өсім 

үшін қосымша импульс береді. Жалпы инновацияға тек техникалық немесе 

технологиялық зерттемелер ғана емес, сондай-ақ ғылыми-өндірістік қызмет саласының 

жақсы өзгерістерін де жатқызамыз. Техника мен технологияның үнемі жаңарып 

отыруы инновациялық процесті бәсекеге қабілетті өнім өндірудегі, кәсіпорынның 

нарықтағы орнын сақтап қалуы мен жаулап алуындағы және өнімділікті 

жоғарылатудағы, сонымен бірге кәсіпорынның тиімділігін арттырудағы негізгі 

шартына айналдырды. 

Соңғы 3 жыл ішінде аяқталған инновациясы бар ұйым осы инновацияларды 

технологиялық жаңа немесе біршама жетілдірілген өнімдерді, қызметтерді немесе 

оларды өндіру әдістерін, технологиялық жаңа немесе айтарлықтай жетілген өндірістік 

әдістерді дайындауға өзінің  немесе басқа ұйымдардың қаншалықты қатысқандығының 

деңгейін көрсетеді. Бұл кезде қызмет етуші статистикалық бақылаумен ұйымдардың 
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жаңашылдықты дайындауға келесідей  қатысу деңгейінің классификациясы 

қолданылады: 

- негізінде басқа ұйымдар; 

- аталмыш ұйым басқа ұйымдармен бірлесе; 

- негізінде аталмыш ұйымның өзі. 

Инновацияны негізінде басқа ұйымдар дайындау кезінде белгілі аталмыш ұйымға 

зерттеулерді және дайындауларды ғылыми ұйымдар, жоғары оқу орындары және т.с.с. 

келісімшарт бойынша орындап береді. 

Технологияларды және техникалық сипаттағы қызметтерді экспорттау және 

импорттау туралы мәліметтер коммерциялық келісімшарт категориялары бойынша 

ескеріледі. Бұл жерде тиісінше резидент және резидент еместің арасында жасалған 

техникалық сипаттағы технологияларды және қызметтерді экспорттау мен ипорттау 

бойынша барлық коммерциялық келісімшарттар ескеріледі. Технологиялар мен оларға 

байланысты коммерциялық келісімшарттар жеке келісімдер түрінде де, сонымен қатар 

келісімдер пакеті түрінде де рәсімделуі мүмкін. Бұл пакеттер келісімшарттың шегіндегі 

коммерциялық келісімдер немесе келісімшарттар кешенінің бірнеше категориясы 

түрінде болуы мүмкін. 

Технологиялармен алмасуға байланысты коммерциялық келісімдер 

категориясымыналар кіргізілетін келісімдерді қамтиды: 

1) ойлап табуларға патенттер; 

2) патентсіз ойлап шығарулар; 

3) патенттік лицензия; 

4) ноу-хау; 

5) тауарлық белгі; 

6) өндірістік үлгі; 

7) инжинирингтік қызметтер; 

8) ғылыми зерттеулер және әзірлемелер; 

9) басқалар. 

Бағытталу аймағы туралы мәліметтер және келісім объектің құндық 

мінездемелері, келісімнің қызмет атқару мерзімі, келісім бойынша серіктес-елдер 

туралы ақпараттар жинауға және  есепке алынуға жатады. 

Алынған технологиялар саны қабылдау формалары бойынша былайша жіктеледі: 

- патентке, изобретенияларды қолдануға лицензиялар, өнеркәсіптікүлгілерге 

құқығы бар; 

- зерттеулер және әзірлемелер нәтижелері; 

- ноу-хау, технологияларды беруге келісімдер; 

- құрал-жабдықтарды сатып алу (сату); 

- білікті мамандарды жұмысқа бағытталған түрде алу; 

- тағы басқалар. 

Ойлап табуларды, ұйымның ғылыми-техникалық әзірлемелерін патенттеу және 

басқа да қорғау шаралары. 

Соңғы 3 жылдың ішінде ұйыммен жасалған және қолданылып жүрген, 

инновациялармен байланысты ғылыми-техникалық разработкалар, изобретенияларды 

қорғаудың әр түрлі әдістердің маңыздылығын бағалау жасалады. Бұл жерде қорғаудың 

келесі әдістері қолданылады: 

- пайдалы үлгілерді, өндірістік үлгілерді, ойлап шығаруларды патенттеу; 

- тауарлық белгіні тіркеу; 

- авторлық құқықты қорғау; 

- коммерциялық құпияны, ноу-хаудың құпиялығын қамтамасыз ету; 
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- бұйымдарды жасаудың қиындатылуы; 

-бәсекелестермен салыстырғанда өнімді жасау мен шығаруда артықшылыққа ие 

болуды қамтамасыз ету. 

Жоғарыда аталған изобретенияларды қорғау әдістері өнімдік және процестік 

инновациялар үшін ғылыми-техникалық жетістіктер олардыдың маңыздылығына 

байланысты бағаланады: 

- қолданылмайды; 

- маңызды емес немесе маңыздылығы аз; 

- маңызды; 

- негізгі немесе шешуші. 

Инновациялық қызметке қатысы бар көрсеткіштердің бірі ойлап табуларға, 

ұйыммен берілген тапсырыс сандары (автормен – ұйым жұмысшысымен немесе құқық 

берушісі), өндірістік үлгілерге патенттер, пайдалы үлгілерге куәліктер, ЭЕМ үшін 

бағдарламаларды ресми түрде тіркеу, мәліметтер базасы, интегралды кестелер 

типологиясы бола алады. 

Қазіргі заманғы экономикада инновацияның атқаратын ролі айтарлықтай өсті. 

Инновацияны қолданбай жоғары деңгейдегі наукоемкость пен жаңашылдыққа ие 

бәсекеге қабілетті өнімді шығару мүмкін емес. Осылайша нарықтық экономикада 

инновациялар бәсекелестік күрестің тиімді құралы болып табылады. Себебі олар жаңа 

қажеттіліктердің пайда болуына, өнімнің өзіндік құнының төмендеуіне, 

инвестициялардың тартылуына, жаңа өнімдерді өндірушілердің имиджінің өсуіне, жаңа 

нарықтарды ашуына және жаулап алуына өз септігін тигізеді. 

Инновация- бұл білім мен идеяларды тұтынушылық құндылығы бар тауарларға 

немесе қызметтерге айналдыру процесі. 

Инновациялармен, жаңашылдықтармен жұмыс істейтін адамды иннаватор дейміз. 

Инноватор = Өнертапқыш × Кәсіпкер 

Инноватор инновациялық идеяларды ойлап қана қоймай, барлық кедергілерді 

жеңе отырып, сол идеяларды жүзеге асырады. Инноватор ойлап табуды пайда әкелетін 

іскерлік қызметке айналдыратын бизнес-үлгі жасайды және оны жүзеге асырады. 

Инновацияның көшбасшылары нарықта революция жасап, онда жаңа нишалар 

құрайды және басқа адамдарды өздерінің соңдарынан ертеді [18]. 

Кез келген кәсіпорын қазіргі заманның бәсекелестік көшінен қалып қойғысы 

келмесе, бір орында тұрып қалуына болмайды. 

Инновацияны дамытушы болып ең бірінші кезекте нарықтық бәсеке табылады. 

Нарық жағдайында өнім немесе қызмет өндірушілер үшін өндіріс шығындарын 

қысқарту жолдарын және жаңа өткізу нарықтарына шығу жолдарын іздеуге мәжбүр. 

Сондықтан тиімді инновацияларды бірінші болып игерген кәсіпкерлік фирмалар 

бәсекелестері алдында үлкен артықшылыққа ие болады. 

Инновация жаңа өнім немесе операцияға (технологияға, процеске) салынған 

капитал арқылы нарықта жүзеге асқан нәтиже болып табылады. Осыған орай 

жаңашылдықтардың іс-жүзіне асуының маңызды шартының бірі инновациялық 

инвестицияларды жеткілікті көлемде жұмылдыру саналады. 

Өзінің өзгешелігіне қарай шағын кәсіпорындарға жылдам переориентацияға 

икіемділі мен қабілетін пайдаланып, нарықта үлкен белсенділік танытуларына тура 

келеді. Сондықтан да көп жағдайда түрлі салаларда жаңа өнімдер мен жаңа 

технологиялардың алғашқы ашушылары болып дәл осы шағын кәсіпорындар 

табылады. Бұрында айтылып кеткендей, инновациялық қызмет кәсіпорынның 

бәсекелестік күресте өмір сүргіштігінің жоғарылауына септігін тигізеді. Бұл, әсіресе, 

шағын кәсіпорыедарға қажет. Сондай-ақ сатуға ұсынылған инновацияның жүзеге 

асырылуының барысында «ақша-инновация» айырбасы жүреді. Осындай ауысымның 
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нәтижесінде алынған ақша қаражаттары біріншіден, инновацияны құру мен сату 

бойынша шығындарды жабады; екіншіден, инновацияны жүзеге асырудан пайда 

түсіреді; үшіншіден, жаңа инновацияларды жасауға стимул болады; төртіншіден, жаңа 

инновациялық процесті қаржыландыру көзі болып табылады. 

Біздің бүгінгі әлемімізде жаңа технологиялар өте жылдам қарқынмен және өте 

қысқа мерзім аралығында пайда болуда. Технологиялардың өмірлік циклы бұрындары 

жылмен және онжылдықтармен өлшеніліп келсе, қазіргі күнде ол мерзім 2-3 айға дейін 

қысқарған. Сондықтан инновациялар бір реттік құбылыс болмай, үнемі өзгеріп 

отыратын жағдайларға үздіксіз жауап беруі қажет. 

Инновацияны басқарудың тұрақты жүйесі тек кейбір мәселелерді шешуде ғана 

көмектеспей, сонымен қатар болашақтағы инновацияларға жаңа мүмкіншіліктерді аша 

отырып, жаңа потенциалды құрайды. 

Инновация – бұл білім мен идеялардың жаңа өнімдерге, қызметтерге, 

процестерге, стратегияларға немесе бизнес-үлгілерге айналуы. 

Инновация жаңа өнімдерді жасаумен ғана шектелмеуі қажет. Кәсіпорында 

барлығы да жаңа идеяларды, жаңа жұмыс тәсілдерін, жаңа құралдар мен жабдықтарды 

пайдалануға дайын болуы керек. Сонымен бірге олардан барынша көп пайда табуға 

талпынушылықты талап етіледі. 

Инновациялық қарқындандыруға бағытталған саясат қазіргі замандағы 

кәсіпорындардың жалпы корпоративті стратегиясының негізгі элементі ретінде 

сабақтасуы қажет. Инновацияда ең бастысы – тәуекелі жоғары істерді қолға алмай 

немесе болашақты болжауға талпынбай, керісінше қазіргі нақты мүмкіндіктерге 

көбірек көңіл бөлген дұрыс. 

Егер де сізге инновация тек жаңа технологиялар мен өнімдерді жасауға 

бағытталған десе, бұл ескірген түсінік. Мұндай анықтаманы 20 жыл бұрын берген, ал 

бүгінгі күнде инновациялар жүйелі болып келеді. Олар көптеген адамдардың, 

ұйымдардың өзара іс-әрекеттерінің  нәтижесінде пайда болды. 

Бәсекелестерден бір қадам алда жүру үшін радикалды инновациялық тауарлар 

мен қызметтер жеткіліксіз. Потенциалды тұтынушылар сізді байқасын десеңіз, 

радикалды инновациялық маркетингтік стратегияларды дайындау және жүзеге 

асыруыңыз қажет. 

Кәсіпорынның ұзақ мерзімді табысы оның инновацияны үздіксіз енгізу 

қабілетімен тікелей байланысты. Инвестиция кәсіпорынға жаңа өнімдер мен 

процестерді әкеліп қана қоймай, кәсіпорынды жаңа нарықтарға енгізіп, жылдам өсуіне 

өз септігін тигізеді. 

Инновация – бұл кәсіпкердің табысқа жетуінің сенімді құралы. Жаңа заттарды 

немесе ескі заттарды жаңаша жасай отырып, кәсіпкерлер өзгерулерді жаңа бизнес 

немесе жаңа қызметтерді жасау үшін пайдаланады. 

Инновация инвестицияны көп қажет етпейтін, аздаған адамдардан тұратын және 

үлкен емес нарыққа бағытталған орташа жобалардан бастаған дұрыс. Бұл инноваторға 

қателіктерді жөндеу және эксперимент жасау үшін көбірек уақыт пен кеңістік береді. 

Мақсатты және тиімді инновациялар ең бастысы талдаудың, жүйелі тәсілдің, 

тәжірибенің және табанды жұмыстың нәтижесі болып табылады. 
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ЖАҺАНДАНУ ҮРДІСІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОҒАМҒА ЫҚПАЛЫ 
 

Қазіргі әлемдік мәдениет пен өркениетке ерекше ықпалын тигізіп отырған 

жаһандану – өмірдің барлық саласын қамтыған күрделі процесс. Жаһандану деген не? 

А. Нысанбаевтың пікірінше: «Жаһандану әлемдік қауымдастықты құрайтын ұлттық 

мемлекеттер мен аймақатардың күн санап күшейіп келе жатқандығы – оның 

тәуелділігі, олардың экономикалық, саяси және мінез-құлқының барлығына бірдей 

болатын тәртібі мен нормалары болатын бір жүйеге қарай біртіндеп кіруі» [1]. Ал, 

нақтылы уикипедия- ашық энциклопедиясынандағы мәліметіне сүйенсек: Жаһандау, 

немесе Глобализация (ағылшын тілінде Global – «әлемдік», «дүниежүзілік», «жалпы») – 

жаңа жалпыәлемдік саяси, экономикалық, мәдени және   ақпараттық тұтастық 

құрылуының үрдісі. Терминді ғылыми айналымға алғаш рет 1983 жылы енгізген 

америкалық экономист Теодор Левитт. Жаһанданудың жаңа сатысының түрлі 

аспектілерін XX ғасырдың ортасынан бастап Уолт Ростоу, Дэниел Белл, Алвин Тофлер, 

Питер Дракер, Джон Нейсбитт, Лестер Туроу зерделеді. Олар ғылымға 

«Интеллектуалдық индустриялар экономикасы», «Ақпараттық қоғам», «Техникалық 

революция», «Ақпараттық жарылыс», «Ғаламдық ауыл» деген ұғымдарды енгізді [2].  

Жаһандану үрдісі дүниежүзілік адамзат қоғамының даму заңдылықтарын 

айқындайтын факторлардың бірі ретінде қоғамдық қатынасқа және ділімізге, тілімізге, 

рухани кеңістігімізге әсер етіп келеді. Бұл мәселелер – адамзат өз дамуының жаңа 

сатысына көтеріліп, өркендеудің жаңа кезеңіне өткенін дәлелдей түсер ақиқаттың 

жемісі. Жаңа әлем және жаңа ғасыр жаһандану белгісімен өтіп, адамзат алдында жаңа 

проблемаларды қойып, оны шешуде, құндылықтарды және оның түсініктерін 

бағалауды жаңа тұрғыдан келуді талап етеді. Жаһандану процесі - қоғамның барлық 

негізгі өмірін қамтитын: экономика, саясат, әлеуметтік қатынас, мәдениет, идеология 

басқа да өзін қоршаған адамзат қатынасының аймағы. Осыдан қарайтынымыз, қазіргі 

кезеңде адамзат, ақпарат мәдениет саласы, экономикада байқалатын жаһандану 

үрдісінің теориялық түсінуін қажет етеді. Бұл құбылысты Ресейеде алғашқы болып 

зерттеуші ғалымдардың бірі М. Делягиннің айтуынша, «Жаһандану әлем елдерінің 

арасындағы әкімшілік кедергілердің күйреуімен, аймақтық қаржы рыноктарының 

ғаламшарлық бірігуімен, бүкілдүниежүзілік сипаты бар қаржы ағынының, бәсекелестік, 

ақпарат және технологиялар алумен сипатталады [3]. Ал, Хантингтонның пікірі 

бойынша жаһандандыру мәдени шекараны өшіреді, сәйкестікті бұзады, ол бұл әлемдегі 

шиеленістің өсуіне әкеліп соғады. Жаһандануда одан әрі қалыптастыруда көптеген 

әртүрлі қарама қайшылықтар болады [4]. Зерттеушінің айтқан ойы: Жаһандандыру әр 

салада қайшылықтың көп болатынын, ол сәйкестенудің бұзылуына әкелгендігі әртүрлі 

өзгерістер тудырады, ол маңызды рөл атқарады. Енді бір ғалымдардың пікірлері 

бойынша жаһандандыру корпоративті элита немесе олардың саяси одақтастары 
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басқаратын процесс болып табылады. Әлем елдеріндегі кәсіпорындардың жедел өсуі, 

қоршаған ортаны ластан, кедей елдердің халықаралық қарыздардың өсуі, қауіпсіздіктің, 

әлеуметтік механизмнің әлсіреуі, капитал мүддесіне жауап беретін ғаламдық реттеуші 

қуатты мекемелердің пайда болуы – осының бәрі олардың әрекетінің нәтижесі болып 

табылады.  

Жаһандану үрдісі, алғашқыда өте қарапайым болып көрінетін сияқты болғанымен 

бұл - жан жақты талдауды керек ететін күрделі қарама-қайшылықты мәселелерінің 

ықпалды үрдісі. ХХ ғ. 90-шы жылдары жаһандық мәдениет үлгісі кең қолданысқа ие 

болды. Бұл тұжырымның басты ойы адамзаттың жаңа бейнесі десек болады. Жаһандық 

құбылысты көрсететін өзекті нүкте - әлемдік мәдениеттің өзгеруі және тәжірибені 

қайта қалыптастырудың жаңа формасы. Сонымен қатар жаһанданудың негізі 

«халықаралық бірігу» яғни әлеуметтік-экономикалық, мәдени-саяси үрдістердің 

байланысы. Көп жағдайда әртүрлі ұлт өкілдері бұл құбылысты ұлттық мәдени 

құндылықтарды жоғалту деп түсініп, ұлттық мәдениеттің жандануы үшін күреседі. 

Бүгінгі уақытта интернет желісі, әртүрлі әлеуметтік желілер, теледидар тағыда басқада 

ақпарат құралдары арқылы, көптеген көркемфильмдер, шағын видеороликтер, кітаптар, 

жарнама сияқты ақпараттар әлемнің көптеген елдерінде бір мезгілде көрсетілетін, 

таралатын мүмкіндігі бар сол арқылы танымалдылыққа ие бола алады. Осы орайда, 

жаһандану үрдісінің пайдалы жағында естен шығармағанымыз жөн деп ойлаймыз. 

Себебі нарықтық-экономиканың қарқын алған шағында бұл құбылыстың әр мемлекет 

үшін әлеуметтік-экономикалық жағдайды реттеуде ықпалы зор. Сонымен, жаһандану 

деп әлемдік дамудың жаңа кезеңі, барлық қоғамдық өмірдің барлық саласындағы ұлт 

айырмашылық немесе бар ұлтты көру қарқынының жылдамдануымен сипатталады: 

экономикалық, саяси, әлеуметтік, идеологиялық, рухани және мәдени. Жаһандану бұл 

жаңа жүз жылдықта бізден жауапты талап ету болып табылады. Әрине, тек пайда 

болған заңдылық қайшылықтарын түсінгенде ғана. Адамзаттың қай жаққа қозғалып, 

жылжып баратынын анық түсіну үшін, өзінің өмір қызметіңді дұрыс құра білу қажет. 

Егер ол әлемді біріктіру жағына қарай қозғалса, біз бірыңғай әлемдік (лидер) 

көшбасшы жағына емес, тең құқықтық бағытына қарай, онда ғылыми тұрғыдан келу 

жағдайын жасау қажет немесе бұл қиын және қайшылықты үрдіс. 

Жаһандану құбылысы әлемді қамтыған сәтте, елімізді айналып өтпесі ақиқат. 

Қазақстандағы жаһанданудың болашағын, мақсатын ғана зерттеп қою емес, сонымен 

бірге, оның себеп-салдарын тіпті қорқынышын да білу керек. Жаһандану өмірдің әр 

саласында жаңа проблемаларды тудырады және болған мәселелерді әрі қарай 

дамытады. Қазақстанда қазіргі кезеңде экономика, әлеуметтік қатынас, мәдениет, 

идеология, қоғам, заман бірлігі бұлар үлкен мәселеге айырықша көзқарастың болуын 

талап етуде. Осы ірі мәселелердің өзара сәйкестенулері, үйлесімді жаһандану 

процесімен байланысты. Сіз бен біз өмір сүріп отырған сыры мен қыры, жұмбағы мол 

дәуірдің бет-бейнесін, болмыс-бітімін анықтар жаһандану атты әлемдік құбылыс 

бүгінде санаспауға болмайтын ғаламдық факторға айналып отыр.  

Ешқандай күдіксіз, тәуелсіз Қазақстан, бүкіләлемдік қауымдастықтың толық 

құқықты мүшесі ретінде, біздің халықтың мінезі мен рухына жауап беретін, барлық 

глобалды үрдістерге кірілген. Сонымен бірге, біздің қоғамның ашықтығы, оған көп 

басымдылық береді, сонымен қатар көптеген қауіп төндіреді. Соның ішіндегі 

жаһанданудың негізгі және бастапқы қиыншылықтарын, Н.Ә.Назарбаев нақты 

анықтады, екі тенденцияның күресімен байланысты – әлем унификациясына деген 

тендеция, проведжик халықаралық ұйымдары, ұлттық корпорациялары, бұқаралық 

мәдениет болып табылады және ұлттық мемлекеттік, мәдениеті және ұлттық 

ерекшеліктері сақтау тенденциялары. Мұндай қиыншылықтар қазірде барлық елдерде 

кездеседі. 
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Қазақстандағы әр саладағы жаңа мәселелер, дәуір үрдісі, ескімен қоштасып, 

жаңаға аяқ басу, жаңа пробемаларды дамыту. Бұрынғы жылдар бойы созылған 

мәселелер, бүгін де бір сәтке дұрыс,- деп көрсетіледі. 

Президент ерекше атап өтеді, әлемдік тенденция және қарама-қайшылық тек 

азаймайды, бірақта жаңа сапалар мен басқа көлемдерді алады. Осындай қазіргі тығыз 

үндестікте болып жатқан және жаңаның туу мәнін білуді әркім түсіне бермейді. 

Жаһандану – ұғымын тек ғалымдар ғана емес, сонымен бірге, тілшілер, саясаткерлер, 

әдебиетшілер, күнделікті тілде де қолданады. Сондықтан, ол ғылыми мағынадан тыс 

шығады және сонымен қатар дәлелдеуді және жүйелеуді қажет етеді. Бүгінгі таңда осы 

проблема жөнінде көптеген зерттеушілердің атап көрсетуінше, әлемдік 

қауымдастықтың бірыңғай белгілі болуын жаһандану тұжырымдамасы – деп атау қиын. 

Осы проблема бойыншы әдебиеттер, сөздіктер, журналдардағы мақалалар бұл ұғымға 

анық және нақты жан-жақты анықтама бере алмайды. Ядролық соғыс қаупі, 

экологиялық дағдарыс, көшіп-қону проблемалары сияқты жаһандану проблемалары 

жөнінде айтылады. Басқаша айтқанда, жаһандануды жағымсыз мағынада түсінеді. Бұл 

біртұтас диалектикалық процесс өзінің басы, тарихтағы орны бар, заман үрдісі екенін 

мойындай отырып, оның мәдениет пен өркениеттер тоғысуына ала келер күрделі 

тұстары барын және уақытқа сай дамитынын аңғару.  

Бұл әсіресе, бір қоғамнан екінші бір жаңа тұрпатты қоғамға өтудің күрделі 

қиындықтарын басынан өткеріп жатқан Кеңес Одағының орнына келген жаңа 

қоғамның, ескімен қоштасып кете алмай жатқан тәуелсіз елдер өмірінен байқауға 

болады.  

Қоғамдағы жаһандану процесінің қырлары мен сырлары, құпиялары көп. Бірін 

түсініп, бірін түсінбей өркендеудің әртүрлі салаларының қиындықтарына кез болып 

отырмыз. Біздің пайымдауымызша, жаһанданудың қиындықтары мыналар: 

Адам баласы бұрын басынан өткермеген дүние дамуының жаһандану атты жаңа 

үлгісі аласапыран алмасулар мен жойқын жалғасулардың арқасында Қазақ елі мен 

жеріне кіре бастауы. 

Қазақстанда жаһанданумен бірге өркениетке айқара есіктер ашылып, әртүрлі 

жаңалықтар келді. Әртүрлі, компьютерлік, интернеттік жүйелер дамыды. Еуропалық 

елдермен байланыстар жақсара бастады. Қазақ елі еркіндікке бет түзеді. Өмір сүру 

салтымыз бен мінез-құлқымыздан да әртүрлі өзгерістерді байқауға болады. Осы 

өзгерістердің барлығы жаһанданудың мәселелерін енгізіп отырған үрдістер. 

А.Н.Чумаковтың дәлелдеуінше, туыстыққа біз оның бөліктері арқылы қараймыз, егер 

тұтас тіпті үлкен болса. оны бірден көзге ілінбейді. Осындай бір бағыттан келу, барлық 

әлемдік тарих жөніндегі қалыптасқан ұғымдар кең таралған, олар жеке, әртүрлі 

халықтардың тарих көріністерінен сол жағдайға, сол уақытқа сай, әлемдік 

қауымдастықтың фрагменталы күйі оның тұтастығында [5]. Сонымен бірге жаһандану 

проблемасының тар мағынада түсінілуі, оның біржақты зерттелуіне әкеледі және нақты 

әлемді тұтас бейнеде көру орнына, біз ғылыми, объективті нақтылықтылыққа 

жақындауға аз пікірлер айта аламыз. Көптеген авторлардың пікірінше, «жаһандану» 

ұғымы. Жиырма бес жылға жуық артта туған экономика және ақпаратты трансұлттық 

қызмет етуді сипаттау үшін, ұлттық-мемлекеттік шекара, қаржы-ақпараттық жүйе үшін 

және технологиялық-ақпаратты эволюцияда сөйлемегендерге басымдылықты 

қамтамасыз етеді. Осыдан шығатын қорытынды, жаһанданудың мәні 

(транснациональный) ұлттықтранс жүйесін құру – ұлттық ынтаның, ақпараттық 

еркіндігі мен көптеген жеңісі. Тарихшылардың көбі жаһандануды капитализмнің көп 

ғасырлық даму кезеңдерінің бірі ретінде сипаттайды. Саясаткерлер жаһандануды жаңа 

әлемдік тәртіптің тууымен байланыстырады. 1) гегеманиясыз дүние; 2) жоғарғы 

гегеманизмге қайта келтіру; 3) әлемдік азаматтық қоғамды қалыптастыру. 
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Мәдениеттанушылар глобалды мәдениет болашағын зерттейді және мәдениеттік 

сәйкестендіруді дамыту және сақтау проблемасына назарды аудартады.  

Біздің ел жаһандану басымдылығын пайдалануы қажет, өзінің негізгі құндылығы 

- мемлекеттік және ұлттық қауіпсіздікті нығайтып дамыту. Қазақстан жағдайында 

ұлттың мемлекеттің және жаһандану арасындағы диалектикалық қайшылықтарды 

шешу мемлекеттің аумақтық тұтастығын нығайтумен, елдің қаржы жүйесін ары қарай 

жетілдірумен, адамның техногендік кезеңімен байланысты. Жаңа кезең қатерді 

түсінуге, адамзаттың ақыры және гуманистік бағыттылығы талап етеді. Әрекетсіз 

жаһандану мәдени құрылыс адамзат үшін қауіп-қатер әкеледі.  

Қазақстан халқының жасаушы энергиясы мен ұйымдасқандығы, оның 

тұрақтылығын сақтауға ұмтылып, азаматтық және жалпыұлттық келісім, еліміздегі 

тыныштық пен бейбітшілікті қамтамасыз етеді. Қазақстанның әрі қарай гүлденуі мен 

өркендеуінің өзегі болып табылады. Бүкіл адамзат баласының болашақтағы дамуына 

маңызды түрде - соңғы уақытта жүріп жатқан маңызды үрдістердің бірі - жаһандану 

болып табылады.  

А.Г. Забированың ой пікіріне тоқталсақ: «Жаһанданудың субъектілері - Батыстың 

дамыған елдері, ал экономикалық тұрғыдан алсақ – Жапония». Бұл жердегі мәселе 

халықаралық қатынастардың кезекті бір жүйесі ретінде жаңа әлемдік тәртіпті 

қалыптастыру емес, керісінше, тұтас бір әлемнің құрылымын өмірге 

әкелу.Қазақстанның Батыс елдерімен экономикалық қарым-қатынастарымен қатар 

ғылым, мәдениет және өнер саласындағы ынтымақтастығы үлкен маңызға ие. Ғылым 

және мәдени байланыстардың дамуы халықтардың рухани құндылықтарының баюына 

септігін тигізеді. Осындай халықаралық қатынастар Қазақстан үшін де, Батыс елдері 

үшін де ауадай қажет. Менің ойымша, жаһандану заманында мұндай қатынастар 

көздеген мақсаттың жүзеге асуынан әлемдік қауымдастықтың да ұтатыны белгілі. 

Осыдан барып мынандай ой тұжырымы туады: «Жаһандану – бұл әлемдік 

қауымдастықты құрап отырған ұлттық мемлекеттер мен аймақтардың бір-біріне деген 

өзара тәуелсіздігінің артуы олардың жалпыға ортақ экономикалық, саяси және мәдени 

ережелері бар бір жүйеге бірте-бірте тартылуы, немесе интеграциялануы» - деп 

пайымдауымызға болады. 

Қазақстандағы жаһандану аясының үрдісіндегі тұлғаның гуманистік атқаратын 

рөлі зор. Тұлғаның өзіндік ерекшеліктері мен гуманистік теориясының үйлесімділігін 

реттеу шешу міндет. Жаһандық қарым-қатынасының дамуы, оның барлық кезеңдерінің 

өсу процесінде қалыптасады. Жеке тұлғаның қарым-қатынасының дамуы әртүрлі ішкі 

және сыртқы факторлармен анықталады. 

Бүгінгі жаһандық үрдістердің алатын орны мен қызметі жан-жақты 

қарастырылады. Н. Назарбаев жаһандандыру мәселесін жақсы түсініп және оның екі 

жүзділігін суреттейді; бір жағынан ол объективті көрінсе, қоғамдық экономиканы 

дамытуға ықпал жасайды, мәдениет сұхбатымен өркениетті мадақтайды, екінші 

жағынан бір полярді әлем және батыс мемлекетінің жаһандандыруды субъективтік 

жағынан түсіндіреді. Шығыстың ашықтығынан өз басына пайда іздеп, мәдениетті 

құртады. Халықтар бір бірімен алмасу арқылы олардың тәуелсіздігін, өзіндігін, 

мәдениетін құртып, қайыршылық нәтижесінде, теңсіздік, терроризмнің қаупі және 

қатері кесірткенің таратылуына жағдай жасалады деп көрсетеді. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

ҚАРЖЫЛЫҚ  ЖАҒДАЙДЫ  БАҒАЛАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ  

ТЕОРИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ 
 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі 

қаржылық тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі мен 

өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен қамтамасыз 

етілуін көрсетеді.  

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық ұғымын, кейбір авторлар «өз қаражаттарын 

шебер пайдалану қабілеттілігі, жұмыс процессінде үздіксіздігін қамтамасыз ететін 

қаржының жеткілікті болуы» деп түсіндіреді. Қаржылық тұрақтылық – меншікті және 

қарыз қаражаттарының байланысы деп жазады. 

Енді біреулер «өз қаражаттары есебінен активтерге жіберілген қаражаттарды 

жабатын, сондай ақ өтелмеген дебиторлық және кредиторлық қарыздарға жол 

бермейтін және де өз міндеттемелерін уақтысында қайтаратын шаруашылық 

субъектілері қаржылық тұрақты болып табылады» деп жазады. 

Бұл ұғымды А.Д. Шеремет пен Р.С. Сайфуллин өте ықшам түрде анықтайды. 

Олардың ойынша «Қаржылық тұрақтылық – бұл әрдайым төлем қабілеттілігін 

кепілдендіретін кәсіпорынның белгілі бір шоттар жағдайы».  

В.М. Радионова мен М.А. Федотова бұл ұғымды келесідей түсіндіреді: 

«Кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстың шығыннан артуының өзіне тән айнасы – 

қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол ақша қаражаттарын еркін пайдаланып, 

оларды тиімді қолдану арқылы өндіру мен өнімді өткізу процесінің үздіксіздігін 

қамтамасыз ететін, сондай – ақ кәсіпорынды кеңейтуге және жаңартуға қажетті 

шығындарын қаржыландыратын кәсіпорынның қаржы ресурстық жағдайын 

сипаттайды. Қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі 

бөлігі болып табылады. 

Осы еңбегінде бұл авторлар одан әрі мына анықтаманы келтіреді. 

«Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы – бұл тәуекелділіктің мүмкін болатын 

деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру 

негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын көрсететін 

қаржы ресурсының жағдайы».  

В.Г. Артеменко мен М.В. Беллендер бұл ұғымды былай түсіндіреді: «Қаржылық 

тұрақтылық – бұл табыстың шығыннан тұрақты дәрежеде артуы. Ол ақша 

қаражаттарын еркін пайдалануды қамтамасыз етеді және оларды тиімді пайдалану 

арқылы өндіру және өнімді сату процесінің үздіксіз болуына жағдай жасайды. 

Сондықтан да қаржылық тұрақтылық барлық өндірістік - шаруашылық қызметі 

процесінде қалыптасады және кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі 

болып табылады». Ал кәсіпорынның жалпы қаржылық тұрақтылығы, ол ең алдымен 

әрдайым табыстың шығыннан артуын қамтамасыз ететін ақша ақша ағымының 

қозғалысын көрсетеді. Нарық жағдайында ол ең бірінші өнімді (жұмыс, қызмет) 
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өткізуден түсетін табыстың тұрақтылығын талап етеді және оның мөлшері 

мемлекетпен, жабдықтаушылармен, несие берушілермен, жұмыскерлермен және тағы 

басқалармен есеп айырысу үшін жеткілікті дәрежеде болуы тиіс. Сонымен қатар 

кәсіпорынның одан әрі дамуы үшін барлық есеп айырысулар мен барлық 

міндеттемелерді орындағаннан кейін, осы кәсіпорында өндірісті дамытуға, оның 

материалдық – техникалық базасын жаңартуға және де әлеуметтік климатты 

жақсартуға және басқаларға мүмкіндік беретіндей дәрежеде табыс қалуы қажет. 

Э.А. Маркарьян мен Г.П. Герасименко көзқарастары: «Кәсіпорынның өз 

міндеттемелері бойынша есептесу мүмкіндігі» немесе «Сауда, несие және басқа да 

төлем сипатындағы операциялардың нәтижесінде пайда болатын кәсіпорынның төлем 

міндеттемелерін уақтылы және толық орындау мүмкіндігін көрсететін төлем 

қабілеттілігі, қаржылық тұрақтылықтың сыртқы көрінісі болып табылады».  

Кәсіпорынның жұмысы нарық жағдайына өтумен бірге оның қаржылық жағдайы 

және оны сауықтыру жолдарын іздеу жөніндегі сұрақтар да шиеленісе түсті. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық жағдайына көптеген факторлар әсер етеді, 

оларды В.М. Радионова және М.А. Федотова келесідей түрлерге жіктейді: 

1) пайда болу орнына байланысты – ішкі және сыртқы; 

2) нәтиженің маңыздылығына байланысты – негізгі және негізгі емес; 

3) құрылысы бойынша – қарапайым және күрделі; 

4) әрекет ету уақыты бойынша – тұрақты және уақытша. 

Ішкі факторлар кәсіпорынның өзінің жұмысын ұйымдастыруына байланысты 

болады, ал сыртқы факторлар кәсіпорын еркіне бағынышты емес.  

Негізгі ішкі факторларды қарастырсақ, кәсіпорынның тұрақтылығы ең бірінші 

өндіріс шығындарымен үздіксіз байланысқан өндірілген өнім мен көрсетілген 

қызметтің құрамы мен құрылымына тәуелді. Сондай ақ, тұрақты және айнымалы 

шығындар арасындағы қатынас маңызды болып табылады. 

Кәсіпорынның өндірілетін өнім және өндіріс технологиясымен тығыз 

байланысқан қаржылық тұрақтылығының маңызды факторларының бірі – активтердің 

тиімді құрамы мен құрылымы, сондай ақ кәсіпорынның басқару стратегиясын дұрыс 

таңдап алуы болып болып табылады. Ағымдағы активтерді басқару өнері – кәсіпорын 

шотында оның ағымдағы жедел қызметі үшін қажет болатын қаржының ең төменгі 

сомасын ұстаудан тұрады. 

Қаржылық тұрақтылықтың ішкі, маңызды факторларының бірі – бұл қаржы 

ресурстарының құрамы мен құрылымы, оларды басқару стратегиясы мен тактикасының 

дұрыс таңдалып алынуы. Кәсіпорынның өз қаржы ресурстары, соның ішінде таза 

табысы қаншалықты көп болса, соншалықты ол өзін жайлы сезіне алады. 

Сонымен бірге тек таза табыстың көлемі ғана емес, сонымен қатар оны тарату 

құрылымы, әсіресе өндірісті дамытуға бағытталған бөлігі де өте маңызды болып 

табылады. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына қарыздық капиталдар нарығындағы 

қосымша жұмылдырушы (мобилизацияланушы) қаражаттар үлкен әсерін тигізеді. 

Кәсіпорын ақша қаражаттарын қаншалықты көп тартатын болса, оның қаржылық 

мүмкіндіктері де соншалықты жоғары болады, алайда, сонымен бірге қаржылық 

тәуекелділік те өседі – яғни кәсіпорын өз кредиторларымен уақытында есептесе ала ма, 

жоқ па деген қауіп туады. 

Және де бұл жерде кәсіпорынның төлеу қабілеттілігінің қаржылық кепілінің бір 

түрі ретінде резервтерге үлкен роль берілген. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

бағалау мен болжауға әсер ететін мынадай ішкі факторларды атап көрсетуге болады: 

- кәсіпорынның салалық топқа жатуы; 
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- шығарылатын өнімнің (жұмыс, қызмет) құрылымы және оның жалпы төлем 

қабілеттілегі бар сұраныстағы үлесі; 

- төленген жарғылық капиталдың мөлшері; 

- шығындардың көлемі, олардың ақшалай табыспен салыстырғандағы 

динамикасы; 

- қорлар мен резервтерді, олардың құрамы мен құрылымын қоса алғандағы мүлік 

пен қаржы ресурстарының жағдайы; 

- кәсіпорындарды басқару тиімділігі. 

Сыртқы факторларға шаруашылық жүргізудің экономикалық жағдайының  әсері,  

қоғамда  үстемдік  етуші  техника   мен   технология,  төлеу  

қабілеті бар сұраныс және тұтынушылар табысының деңгейі, ҚР үкіметінің салық 

және несие саясаты, кәсіпорынның қызметін бақылау жөніндегі заң актілері, сыртқы 

экономикалық байланыс және тағы басқалары жатады.  

Кәсіпорынның тұрақты қаржылық жағдайын қалыптастыруда оның өз 

контрагенттерімен өзара қарым – қатынасы үлкен әсер етеді. Сондықтан да 

серіктестермен реттелген іскерлік қатынаста болу – жақсы қаржылық жағдайының 

бірден бір шарты болып табылады. Әрине, акционерлер өз жинақ қорларын тұрақты 

тиімділікке ие және дивидендтерді ұқыпты төлейтін қаржылық тұрақты кәсіпорындарға 

салады. Инвестициялық тартымдылығы болуы үшін, тек бүгінгі күні ғана емес, 

болашақта да кәсіпорынның қаржылық жағдайы бәсекелестеріне қарағанда жақсы 

болуы тиіс. 

Сондай ақ, бұл жыл сайын өз облигациясы бойынша белгілі бір пайызбен алғысы 

келетін, ал заем мерзімі біткен уақытта – облигация құнын толық өтеуді талап ететін 

облигация иелеріне де қатысты. Кез келген коммерциялық кәсіпорын сияқты банктер 

де өз несиелерімен тәуекел ете отырып несие алушының өз қарызын уақытында және 

толық өтеуін қалайды, сондықтан оны беру туралы шешім қабылдай отырып, кез 

келген банк өз клиентінің қаржылық жағдайын және бұл қарыздың қамтамасыз етілуін 

тексереді. Басқаша айтқанда, кәсіпорынның қаржылық жағдайы банктер осы 

кәсіпорынға несие беру орынды ма, жоқ па, ал бұл сұрақты дұрыс шешкен жағдайда – 

қандай пайызбен және қанша мерзімге деген сұрақтарды шешудегі негізгі белгі болып 

табылады. 

Жабдықтаушылар мен тұтынушылар сенімді және төлем қабілеттілігі жоғары 

кәсіпорындармен келісім – шартқа үлкен ықыласпен отырады. Тіпті қаржы органдары, 

әсіресе салық инспекциясы кәсіпорынның жағдайы тұрақты болғанын қалайды, себебі 

тек осындай кәсіпорын ғана салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді уақытылы және 

толық төлей алады. 

Осылайша, қаржылық жағдай кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін және оның 

іскерлік қарым – қатынастағы потенциалын анықтайды, кәсіпорынның өзінің және 

оның серіктестерінің қаржылық және басқа қатынастар тұрғысындағы экономикалық 

мүдделерінің қаншалықты дәрежеде кепілдендірілгенін бағалайды. Кәсіпорынның 

қаржылық жағдайының объективті дұрыс бағасын алудың ең жақсы тәсілі, бұл – 

талдау, ол кәсіпорынның даму бағытын бақылауға, оның шаруашылық қызметіне 

кешенді түрде баға беруге мүмкіндік береді және осындай жолмен басқарушылық 

шешімдерді өңдеумен кәсіпорынның өзінің өндірістік кәсіпкерлік қызметі арасында 

байланыстырушы қызметін атқарады. 

Кәсіпорын осы мерзімге дейінгі уақытта қаржы ресурстарын қаншалықты дұрыс 

басқарды. Қаржы ресурстары жағдайының нарық талаптарына сай болуы және де 

кәсіпорынның дамуына байланысты қажеттіліктерге жауап бере алуы өте маңызды 

болып табылады, себебі қаржылық тұрақтылықтың жетіспеушілігі кәсіпорынның төлеу 

қабілетінің жоқтығына және оның дамуына қажетті қаражатының болмауына, ал көп 
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болуы – дамуға кедергі жасап, басы артық қорлармен және резервтермен кәсіпорын 

шығындарын көбейтуге әкеліп соқтыруы мүмкін. 

Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуші кәсіпорындардың қаржылық 

жағдайын бағалаудың басты мақсаты келесілер болуы тиіс деп есептейміз: 

1) қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру мерзіміндегі өзгерісі; 

2) активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сәйкестігі, оларды 

таратудағы рационалды және пайдаланудағы тиімділікті зерттеу; 

3) айналым капиталының көлемін, оның өсуін (кемуін) және ағымдағы 

міндеттемелермен арасын анықтау; 

4) қаржы – есептік және несие шарттарын сақтау; 

5) кәсіпорын активтері және оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу; 

6) ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде дебиторлық борыш 

және қорлар есебі; 

7) баланстың өтімділігін, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және төлеу 

қабілеттілігінің абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштерін анықтау;  

8) кәсіпорын табыстылығын бағалау; 

9) кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай – ақ олардың 

деңгейінің өзгеруіне әсер етуші факторларды есептеп шығару; 

10) кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау; 

11) кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа 

мерзімді болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтау. 

Кәсіпорынның қаржылық қызметінің қалыпты болуы әсіресе өз кезегіндегі 

қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті жағдайларды туғызады, оның төлеу 

қабілеттілігінің кепілі болып табылатын өнім өндірудің үздіксіздігін және 

кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

Қаржылық жағдайды бағалауды қаржылық тұрақтылықтан бастаған жөн және 

оған мыналар жатуы тиіс: 

а) кәсіпорын активтерінің құрылымдық және құрамдық динамикасын талдау; 

ә) кәсіпорын активтерінің қалыптасу көздерінің құрамдық  және құрылымдық 

динамикасын талдау; 

б) кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының абсолюттік және салыстырмалы 

көрсеткіштерін талдау; 

в) кәсіпорынның төлем қабілеттілігін және несие қабілеттілігін талдау. 

Қаржылық талдау – тиімді дамуды қамтамасыз етуге және оның нарықтық құнын 

көтеру мақсатында кәсіпорынның қаржылық - шаруашылық қызметінің негізгі 

нәтижелерін және қаржылық жағдайын зерттеу процесі. Қаржылық талдаудың негізгі 

зерттеу объектілері – қаржылық ресурстар, ақшадай қаражаттар ағымы, кәсіпорынның 

қаржылық жағдайы. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы оның іскерлік белсенділігі және 

сенімділігінің маңызды мінездемесі болып табылады. Ол кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін, іскерлік бірлестіктегі тұрақтылығын анықтайды, сол кәсіпорын сияқты, 

оның әріптестерінің тиімді қызметінің кепілі болып табылады. Қаржылық жағдай 

кешенді түсінік болып табылады және тұрақты қаржылық мүмкіндіктерді көрсететін 

көрсеткіштер жүйесімен мінезделеді. Жақсы қаржылық жағдай – бұл тұрақты төлем 

дайындығы, меншікті айналым құралдарымен жеткілікті қамтамасыз етілуі және оны 

шаруашылық бағытта тиімді қолдану, анық есептік ұйым, тұрақты қаржылық базаның 

болуы. 

Айта кету керек, біздің отандық авторлар қаржылық тұрақтылық ұғымын  былай 

анықтауды ұсынады:  

Қаржылық тұрақтылық деп – өзінің меншікті қаражаттар есебінен әртүрлі 

активтерге, соның ішінде: негізгі қорларға, бейматериалды активтерге, айналым 
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қаражаттарына, жұмсалған ақшалардың орнын толтыратын, дебиторлық және 

кредиторлық қарыздардың көбеюіне жол бермейтін және өз міндеттемелерін 

уақытында орындай алатын кәсіпорынды айтады.  

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы өндірістің даму бағыттарын, оның қарқынды 

және құрылымдық сипаттамасын, ал негізінде кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін, 

басқа кәсіпорындармен жұмыс істеуіндегі потенциалын және қаржылық пен басқа да 

экономикалық қатынастағы әріптестердің, сонымен қатар кәсіпорынның өзінің 

экономикалық қызығушылығының қандай деңгейде кепілі бар екенін анықтайды. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Жоғары колледжі, Өскемен қ., Қазақстан 
 

АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН 
 

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында Ресей империясының отаршыл 

саясаты қазақ халқының тәуелсіз мемлекет құру идеясын орындалмас қиялға 

айналдыруға бар күш-жігерін жұмсады. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев "Тарих 

толқынында" атты еңбегінде: "Сырым Датов, Кенесары Қасымов және басқалар 

бастаған көтерілістер қазақтың ұлттық рухын орнықтыруға, ортақ жау - Ресей 

патшалығына қарсы күресте қазақтардың барлық күшін біріктіруге талпынған 

әрекеттер еді", - деп көрсетуі тарихи ақиқатқа негізделген[1]. 

Алаш партиясы ұлттық саяси күш ретінде Алашорда үкіметінқұрып және Алаш 

автономиясын жариялап, тәуелсіз қазақмемлекетін құруды көкседі. Алаш – халқымызды 

бесігінде тербетіп, есейіп ат жалын тартып мінгенде бойына күш-қуат және сенім 

берген ұлттық идея.ХХ ғасырда қазақтың тарихында ең ұлы идея қайсы десек, ол – 

Алаш идеясы деп жауап беруге болады. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің негізі де осы идеяда 

жатыр. 

Қозғалыстың басында оқыған, саяси сауатты, ең бастысы – ұлтын сүйетін ұлы 

тұлғалар: Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Ақбаев, М.Тынышбаев, 

Б.Қаратаевтар мен олардың ізін басқан: С.Сәдуақасов, Ж.Аймауытов Ж.Досмұхамедов, 

М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, М.Шоқай, Т.Рысқұлов сынды саңлақтар тұрды.  

Алаш қозғалысының тарихи негізі Ресей отаршылдығының қазақ жеріндегі аса 

асқынған кезеңінен басталды десек те, Алаш идеясы одан әлдеқайда бұрын өмірге 

келіп, күні бүгінге дейін елім, жерім деп ұлт болашағын ойлаған әрбір қазақтың 
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жүрегінен орын тепкен. Олай дейтініміз, Алаш қозғалысы қазақ қауымындағы 

отаршылдыққа қарсы бағытталған, прогреске ұмтылған жалпыхалықтық 

демократиялық қозғалыс еді. Елдігіміздің тұғырын көтеруде Елбасымыздың игілікті 

мақсаттарымен  Алаш азаматтарының арасында үлкенсабақтастық байланыс жатыр. 

Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев: «Алаштың» басты мақсаты қазақ қоғамының бірте-

бірте өзгертіп, заманға бейімдеу еді. Бұл біздің жедел жаңғыру, яғни модернизация  

бағытымызға да сай келеді. Алаш арыстары бізге мемлекеттік идеясын ту етіп көтеруді 

табыстап кетті. Өткеннің мұрасына мұқият қарауды Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. 

Дулатов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Х. Досмұхамедов сынды арыстар өсиет етіп 

қалдырды. Алаштың асыл аманаты бізге тарихи-мәдени бірегейлігімізді, қарапайым 

тілмен айтсақ, қазақы қалпымызды қастерлеп сақтауға міндеттейді. Алаш 

қайраткерлерінің асыл аманаты біздің ауызбірлігімізді күшейтуге шақырады»[2],- десе, 

бүгінде біздер тағдыр сыйлаған тәуелсіздікке қол жеткізгеніміз, Алаш арыстарынан 

басталған ұлы идея деп бағалауымыз қажет.  

Тәуелсіздік туралы Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев: «1991 жылдың 16 желтоқсаны - Қазақ халқының, жалпы 

қазақстандықтардың жұлдызды сәті. Осы сәттен бастап  біздің халқымыздың ғасырлар 

бойы аңсаған  арманы орындалды. Қазақ халқы  өзінің ата-бабасынан қалған ұлан-

ғайыр жерінде өзінің тәуелсіздігін жариялап, оны барша әлемге жария етті»деп 

мәлімдеді. Бүгінгі ұрпақ қол жеткізген ұлы жеңісті ХХ ғасыр басындағы «Алаш» 

арыстары да мақтан тұтқан. «Алаш» қозғалысының да түпкі мақсаты-біртұтас қазақ 

мемлекетін құру еді [3]. Бұған Х. Досмұхамедовтың түрмедегі тергеушіге берген мына 

жауабы дәйек бола алады: «Қазақстан жағырапиялық жағынан біртұтас мемлекет 

ретінде басқарылуы тиіс. Барлық жоғары лауазымдар сайланып қойылуы керек. Егерде, 

Кеңес өкіметі саяси еркіндік жариялап, еркін партия құруға мүмкіндік берсе, оларға да 

осы талапты қою керек. Бұл бағдарламаға М.Тынышбаев екеуміз қандай үлес қоссақ, 

Жаһанша Досмұхамедов те сондай дәрежеде белсене қатысты»-делінген. Алашорда 

үкіметінің құрылуына тікелей түрткі болған, 1917 жылғы 5-13 желтоқсан аралығында 

Орынборда өткен Қазақ мемлекеттілігі туралы мәселе қаралған ІІ Жалпы қазақ – 

қырғыз съезінің ұйымдастырушылары: Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынұлы М. Дулатұлы 

болған. Съезге қазақ сахарасының әр аймақтан, Самарқан губерниясындағы 

қазақтардың атынан – 58 делегат, әр түрлі қазақ ұйымдарының атынан – 8 делегат және 

арнайы шақырумен – 15 адам, ұйымдастыру комитеті съезге келген делегаттардың 

тізімінде барлық жиын-терісі 81 делегат тіркелген. Көп дауыс алған Ә. Бөкейханов 

Алаш автономиясының өкіметі – Алашорданың төрағасы болып сайланды. Алғашқы 

баяндаманы Ә. Бөкейханов жасап, ол жөнінде: «Алашорда бүгіннен бастап қазақ – 

қырғыз халқының билігін өз қолына алады»- деп қаулы қабылдады[4]. 

Алаш қозғалысы 1917-1919 жылдары халықтың ықыласына ие болған, қазақ 

қоғамын дүр сілкіндірген, Қазақ автономиясы мәселесін тұңғыш көтеріп, оны іске 

асырған. Бүкіл мағыналы өмірлерін халқының азаттық алуына, еркін ел болуына 

арнаған аяулы азаматтар соңғы демдері біткенше сол мақсат жолында күресті. Кеңестік 

үлгідегі қазақ автономиясы құрылған кезде, Әлихан Бөкейхановтың тікелей кеңесімен 

Әлімхан Ермеков Қазақ автононмиясының территориясы туралы баяндама жасап, онда 

әр сөз бен сөз тіркесіне саяси, тарихи, ұлттық, экономикалық, мемлекеттік мағына мен 

астар береді. Әсіресе, қоныстанушылар қордалана орналасқан, қара топырақты 

солтүстік облыстардың шекарасын анықтауға және оларды қазақ жерінің құрамында 

қалдыруға жанкешті дәлелдер іздестірілді. Ал, жер жөнінде, соның ішінде солтүстік 

облыстардың жер, экономика, шаруашылық, этникалық құрамы мен мәдени 

шоғырлануына баға беруде сол кездегі кеңес өкіметі ғалымдарының ішінде Әлихан 

Бөкейхановпен теңдесетін маман да, ғалым да, саясаткер де жоқтың қасы болатын. 
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Одақтас республикалардың ғалымдары мен саясаткерлері жер туралы заң мен қаулы – 

қарар қабылдар алдында Ә. Бөкейхановтың пікіріне жүгініп отырған. Баяндамашы 

Әлімхан Ермеков Қазақ ревкомы мен ұлттар жөніндегі халық комиссариатының 

ұсынысына сүйене отырып: Астрахань, Урал, Торғай, Ақмола, Семей, Сырдария, 

Закаспий, Самархан, Ферғана облысы мен губернияларын қамтитын жалпы бөлімі 3 

467922 шаршы шақырым жерді Қазақ Республикасының құрамына беруді ұсынды. 

Көрсетілген жердің 81%-ын жан саны 5,5 миллион болатын қазақтар пайдаланатын, бұл 

бүкіл тұрғындардың 54 %- ы екенін атап өтті. Сөйтіп, 10 тамыз күні комиссия төрағасы 

А.З. Кеменский барлық ескертулер мен ұсыныстарды қорыта келе: «Қазақ 

Республикасын құру – шешілген мәселе, қорытындысы пайдаланып, тиісті мекемелер 

өкімет билігін республиканың басқаруына берудің жолдарын қарастырсын»,- деп 

жариялады. Бұл үлкен жеңіс еді.Алайда, бұл жеңісті тиянақты ету үшін автономияның 

территориясы мен тұрғындары туралы ұсыныстарды Лениннің алдына қорғап шығуы 

тиіс болды. Ленин мен Әлімхан Ермековтың көзбе-көз тілдесуінің нәтижесінде, бүгінгі 

бүкіл қазақ жері Қазақстанның құрамына мәңгілікке қосылады. Автономия мен 

территория мәселесі 14, 16 -17 тамызда талқыланып, 24 тамызда тағы да Лениннің 

қатысумен өткен ең соңғы шешуші мәжілісте түбегейлі бекітілді [5]. Тағдырлары 

қайғылы аяқталғанына қарамастан, Алаш қайраткерлері елі мен жерінің, қазақ ұлтының 

қамын жеп, оның жарқынболашағы үшін күресті. Жанкешті өмір кешкен Алаш 

азаматтарының ұлтжандылық әрекеттері кейінгі жас ұрпақтарымызға үлгі өнеге. 

Міне,Еліміздің тәуелсіздігі - ата-бабаларымыз көксеген асқақ арманына ұлы 

жеңістің нәтижесі арқылы жеткеніне көз жеткізудеміз. Қазақтың сан ғасырлық 

тарихының ең жарқын беттерін жазған Алаш қозғалысы – тарихи-саяси, айрықша 

құбылыс ретінде ұлтымыздың мәдени-рухани даму жолын жаңа арнаға бұрғаны сөзсіз. 

Өйткені, ол халқының зиялы арыстары арқасында, тәуелсіз ұлт ретінде дербес өмір 

сүруге, өзге елдермен терезесі теңесетін күнді бастан кешетінін дәлелдеген жаңашыл 

қозғалыс еді. Алаш қозғалысы кеңес өкіметі тарапынан жағымсыз сипат алғанымен, 

оның идеялары қазақтың жүрегі мен санасында өмір сүріп келеді. Оның жарқын 

көрінісі –тәуелсіздік таңы атқан сәтте Алаш идеясының қайтадан жаңаша жаңғыруы.  

Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» [1] еңбегінің 

«Алаш мұрасы және осы заман» атты тарауында:«ХХ ғасырдың басында ұлттық 

бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық 

идеясын жазу міндетін өз мойынына алды. Олар қоғамның түрлі тарапынан 

шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. ХХ ғасырдың 

басындағы қазақ қоғамында зиялы қауымның қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы 

сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал»-деп көрсеткен болатын. Тәуелсіздік алған 

жылдардан бері қазақ қоғамында ұлттық идея жөнінде әңгіме басталып, ол бір толастар 

емес. Бұл заңды құбылыс. Тәуелсіздіктің қиында күрделі жолында қазақ халқының 

талай марқасқа ұлдары «елім» деп еңіреніп, басын бәйгеге тіккен талай арыстарымыз 

осы жолда опат болғаны тарихтан белгілі. Әрісін айтпағанда, сонау ХХ ғасырдың 

басында Алаш көсемдерінің басты – туған халқын терезесі тең, тәуелсіз жұртқа 

айналдыру болған. Бірақ, оның сәті түсе қоймады.  

Қазақтың елдігі мен тұтастығын аңсаған Алаш қайраткерлерінің идеясы бүгінде 

іске асты. ХХ ғасырдың 90-шы жылдарының басында тәуелсіз мемлекетіміздің 

іргетасы қаланды. Олардың еліміздің тәуелсіздігін ту етіп, ХХ ғасырда Қазақ елін өз 

алдына дербес те егемен мемлекет ретінде көргісі келген ізгі де жасампаз ниеттері тек 

ХХ ғасырдың соңында ғана жүзеге асты. 

Қорыта айтқанда, осыдан жүз жыл бұрынғы ұлттық идеялардың бүгінгі Тәуелсіз 

Қазақстанда ұлтты біріктіруші, ауызбіршілікке жетелейтінкүш ретінде Алаш 

идеясының жаңғыруына өз үлесімізді қосуға тиіспіз.Өйткені, Алаш идеясы – қазақтың 
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мемлекеттік, елдің ұлттық идеясы. Ол қазақ зиялы қауымының Алаштық идеясы - 

бүгінгі тәуелсіз қазақ мемлекетінде басты идеяға айналуында. 
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МЕДИАЦИЯ И СУД БИЕВ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

«Они стали для казахов непреходящим символом единства, их страстные речи 

овладевали умами потомков, как изречения священных книг… Можно много говорить 

о славной жизни этих трех великих людей, об их деяниях во имя чести, достоинства и 

священной славы народа, об их природном предводительском таланте, ораторском 

даре, безупречной справедливости». Нурсултан Назарбаев [3]. 

На сегодняшний медиация- популярный инструмент разрешения гражданских 

споров. И не только. В настоящее время и законодатели, и судейское сообщество 

Казахстана поощряют развитие этого метода урегулирования конфликтов. Если 

изначально медиация использовалась только в вопросах семейных отношений, то затем 

область ее применения заметно расширилась, и сейчас она может способствовать 

урегулированию конфликтов в различных областях гражданского и уголовного права. 

Закон Республики Казахстан «О медиации» был подписан Президентом 

Республики Казахстан 28 января 2011 года, вступил в силу с 5 августа 2011 года.  

В законе «О медиации» в статья 2, пункт 5 дает понятие  медиации как процедура 

урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора 

(медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по 

добровольному согласию сторон. [1]. 

Основным элементом медиации является медиатор, в задачи которого входит 

внимательно выслушать стороны, организовать процесс переговоров, генерировать 

идеи и расширить ресурсы спорящих.Медиация предоставляет сторонам возможность 

использовать гибкую процедуру для защиты собственных прав и интересов и 

сосредоточить внимание не только на коммерческих и юридических аспектах спора, но 

также исходит из личного интереса каждой из сторон, выходящие за рамки 

компенсации, положенной по закону.  

Исторические предпосылки обращения к институту медиации в Казахстане 

существовала издревле. Испокон веков существовала традиция разрешать конфликты с 

помощью уважаемых аксакалов и биев. Институт медиации схож с судом биев. «Бий» в 

переводе с казахского означает «судья, избранный народом». Они были разного 

масштаба – аульного, регионального, племенного, родового и так далее. Каждый род, 

племя и даже каждый из трех жузов имели своих признанных биев, уполномоченных 

советом аксакалов. Из поколения в поколение они передавали свои юридические 

знания, основанные на традициях и обычаях казахского народа и нормах обычного 

права. 
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Юридически выполнять функции бия мог любой свободный человек, 

обладающий достаточным авторитетом, знанием норм обычного права и красноречием. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан  Закона определено, что деятельность 

медиаторов может осуществляться на профессиональной и непрофессиональной 

основе. 

Профессиональным медиатором может быть лицо с высшим образованием, 

старше 25 лет, имеющее сертификат, подтверждающий обучение по программе 

подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом Правительством 

Республики Казахстан, и состоящее в реестре профессиональных медиаторов. 

Профессиональный медиатор имеет право на вознаграждение и возмещение 

расходов.[1]. 

Непрофессиональным медиатором может быть лицо, достигшие сорокалетнего 

возраста и состоящие в реестре непрофессиональных медиаторов, а также судьи при 

проведении примирительных процедур в суде в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Республики Казахстан. Непрофессиональным медиаторам 

возмещаются только расходы на проведение медиации, их работа не оплачивается.[1]. 

Наряду с медиаторами, осуществляющими свою деятельность на 

непрофессиональной основе, медиацию могут проводить избираемые собранием 

(сходом) местного сообщества для этих целей члены местного сообщества, имеющие 

большой жизненный опыт, авторитет и безупречную репутацию. 

Особого внимания заслуживает судебный процесс биев, который проходил в 

весьма интересных условиях. Естественно, что никакая процессуальная норма никого 

не обязывала обращаться к какому-либо бию со своими личными тяжбами. Эту 

проблему стороны решали сами. Поэтому в обычном казахском праве дело не могло 

возбуждаться по факту преступления, процесс начинался только по инициативе 

потерпевшего. 

Бии выбирались по взаимному соглашению сторон, причем бию мог быть дан 

отвод, но только до начала процесса. Истец и ответчик должны были бросить свои 

плети-камчи перед бием, что означало согласие обеих сторон с составом суда и 

будущим решением бия. Это было обязательным условием начала судебного процесса 

биев.  

При проведении внесудебной медиации стороны: сами выбирают медиатора или 

обращаются в организацию медиаторов для рекомендования ими кандидатуры 

медиатора, который будет проводить процедуру медиации;заключают договор о 

проведении медиации, оговаривают процедурные вопросы;участвуют в процедуре 

медиации и с помощью медиатора приходят к взаимовыгодному решению, заключают 

медиативное соглашение, которое подлежит исполнению сторонами добровольно, в 

порядке и сроки, предусмотренные этим соглашением или не приходят к такому 

соглашению.  

После вынесения решения в знак согласия проводился обряд разрезания пестрой 

веревки — ала жіпкесу. Данный процесс разрезание пестрой нити означал что стороны 

пришли к согласию и примирились. В настоящий момент после достижения согласия 

конфликтующих сторон подписывается соглашение об урегулировании спора 

заключается в письменной форме и подписывается сторонами. Соглашение должно 

содержать данные о сторонах медиации, предмете спора, медиаторе, а также 

согласованные сторонами условия соглашения, способы и сроки их исполнения и 

последствия их неисполнения или ненадлежащего исполнения. После тороны должны 

пожать друг другу руки в знак примирения. 
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Исполнение соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке 

медиации, утверждённого судом, также производится по правилам исполнения 

мирового соглашения. 

То есть, не исполненное добровольно подобное соглашение подлежит 

принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого 

судом по ходатайству лица, заключившего данное соглашение. Во времена казахского 

хакнства в случае неисполнения решения суда биев применялась барымта, то есть 

насильственный угон скота у виновной стороны. Во времена Тауке Хана (1680-1718)  

нашел свое закрепление свод законов «ЖетыЖаргы». В случае если стороны не 

достигали примирения судьи выносили справедливое наказание основываясь на свод 

законов «ЖетыЖаргы». Главная задача суда биев - установление истины и помощь в 

восстановлении справедливости.[5]. 

Значение института суда биев в формировании государственности и правовой 

культуры казахстанского общества трудно переоценить. Великие казахские бии 

оставили нам богатое духовное наследие, которое не утратило своей актуальности и по 

сей день. Чего, например, стоит одно только высказывание известного русского 

исследователя ХIХ века В. Григорьева, который писал: «...у них (казахов. — Авт.) 

возникли такое превосходное судопроизводство и такие порядки следственного и 

судебного процесса, каким могут позавидовать многие издавна цивилизовавшиеся 

народы». Немало лестных отзывов о казахском суде биев и биях мы найдем в работах и 

других русских обозревателей Степного края. И эти утверждения имеют место быть, 

поскольку сформировавшееся в недрах кочевого общества казахское правосудие в силу 

своей уникальности снискало всеобщее признание и заслуженно получило звание 

«Золотого века правосудия». В памяти народа Золотой век связан именно с периодом 

расцвета правосудия биев и торжества законности, пришедших на время царствования 

Тауке-хана. Суд биев стал важнейшим институтом государства, его опорой, играя 

консолидирующую роль в жизни казахского общества. И это стало мощным фактором 

сохранения государства, обеспечения единства казахских кочевников. В это же время 

увидели свет знаменитые правовые уложения «ЖетiЖаргы».[5]. 

В истории и народной памяти сохранилось более ста имен известных биев XVII–

XIX веков, а не только хрестоматийно известные имена Толе би, Казыбекби и Айтекеби 

и д.р.Так, говоря о Толе би, всегда подчеркивали глубокое знание им законов; 

Казыбекби представлен как «правдиво рассуждающий» – он известен как мудрый 

дипломат и правдивый судья; при упоминании Айтекеби отмечают выразительную 

простоту его речей. 

Справедливый бий не просто некий «символ» мудрого человека. На решения биев 

часто по делу и не совсем по делу ссылаются, но лучше бы открыть их вечные истины 

самостоятельно, а не по чьей-либо «наводке».Таким образом, целью суда был не 

столько поиск истины, сколько примирение сторон и прекращение конфликта. 

С момента принятия закона «О медиации» и применение его на практике можно 

отметить, что возрастает популярность компетентного управления конфликтами и 

ведения переговоров. В такой ситуации медиация становится наиболее эффективным 

способом разрешения конфликтов. Принятие Закона «О медиации» в Казахстане 

оказалось очень своевременным. Данный закон нужен судам, потому что многие 

вопросы будут разрешены в его рамках. Это уменьшит нагрузку на суды и высвободит 

время, которое, несомненно, позитивно отразится на качестве отправления правосудия. 

А сторонам спора позволит избежать длительной судебной процедуры, 

дополнительных судебных расходов.[2]. 

Наш народ миролюбивый, ранее мы заглянули в историю – в казахских степях до 

19-20 веков не было ни тюрем, ни лагерей. Все решали бии, аксакалы. Медиация – это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2#cite_note-КНЭ-1
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институт с казахстанским лицом. Медиатор – это, в конечном итоге, миротворец», – 

убежден.[4] 

Как отметила один  из авторов законопроекта, депутат Мажилиса, президент 

Национальной Лиги потребителей Казахстана, председатель правления «Центра 

медиации и миротворчества «Медиация»  Светлана Романовская, «мы не просто 

разрешаем конфликт, а даем возможность сторонам восстановить мир и продолжить 

взаимоотношения. Также в наших планах – заключение меморандумов о 

сотрудничестве с Министерством юстиции РК – для совершенствования нормативно-

правовой базы; с Верховным судом РК – для информирования населения через суды и 

судей; с Генеральной прокуратурой – для обеспечения надзора за законностью в 

деятельности обученных медиаторов. Еще мы планируем создать Всемирную 

Ассоциацию Медиаторов. Работы впереди много, но я убеждена: за медиацией – 

будущее, так как она напрямую влияет на стабильность в обществе, мир и 

согласие!»[6]. 
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АТҚАРУ ӨНДІРІСІ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ САТЫСЫ РЕТІНДЕ 
 

Еліміздің Ата заңында аталғандай Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, 

зайырлы, кұқықтық, әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырғаны белгілі. Ал құқықтық 

мемлекеттің басты сипаты болып табылатын заңдардың биліктілігін, үстемділігін 

қамтамасыз ету өз кезегінде тиісінше жан-жақтылық пен табандылықты, ерекше 

жігерлікті талап етеді. Осыған сәйкес Қазақстанда сот құқықтық реформа сот және 

судьяның тәуелсіздігін, судьяның әділдігі мен алалықсыздығын қамтамасыз етуге, 

судьяның қабылданған заңдардың қоғамда әрекет етуінің кепілі ретінде болуына 

бағытталған. Сонымен бірге, мүдделі тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іс 

жүзінде қорғауды қамтамасыз ету мақсатында сот актілерін орындау бойынша тиімді 

іске асатын жүйе құруға бағытталған атқарушылық іс жүргізу органдарын ары қарай 

қалыптастыру жүргізілуде. 

Бүгінгі күнде сот төрелігі жүйесінде ең нашары сот актілерін атқару болып 

табылады. Сот органдарының бұл ортада жұмысы халықтың ашу кернеуін туғызу бекер 

емес. Сотқа өзінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін шағымданған 

адамдарға сот процесі емес, олардың бұзылған заңды құқықтары мен мүдделерін іс 

жүзінде қалпына келуі маңызды. Шешімдер, егер олар ешкіммен орындалмайтын болса 

кімге керек? 

Құқықты іс жүзінде жүзеге асыруды қамтамасыз етудің жалпы мақсаттарының 

ішінде азаматтық істер бойынша сот төрелігін атқару барысында азаматтық іс жүргізу 

тәртібімен сотпен шығарылған шешімді орындаумен байланысты мәселелер көңіл 

http://www.mediation.kz/
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бөлуді керек етеді. Көп жағдайда құқықты қорғау шешім шығарумен аяқталмайды. 

Сотқа шағымданған тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделері толық қорғалу үшін, 

әдетте, сот шешімінің негізінде белгілі бір әрекеттер жасалуы тиіс. Тек қана зиянды 

өтеу, алимент өндіру және т.с.с. туралы шешім шығару емес, сонымен қатар іс жүзінде 

залалдың өтелуі, алимент өндірілуі керек. 

Азаматтық процесс азаматтардың, заңды тұлғалардың және азаматтық құқықтық 

қатынастардың басқа да субьектілерінің бұзылған құқықтары мен бостандықтарын 

және заңды мүдделерін қорғаудың, заң және сот алдында теңдігі сақталған жағдайда, 

тиімді құралы болып табылады. 

Азаматтық сот ісін жүргізудің мақсаттары 2015 жылы 31 қазан айында 

қабылданған Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің 4 бабында 

бекітілген [1]. Азаматтық сот ісін жүргізу заңдылықты нығайтуға, құқық 

бұзушылықтың алдын алуға, азаматтардың заңдарды бұлжытпай орындауға 

тәрбиелеуге және жалпы тұрмыстық ережелерді сыйлауға ықпал жасауы керек. 

Осы мақсаттар сотпен шешіледі. Сот әділетті шешім шығарып және азаматтық 

құқық туралы дауды шеше отырып даулы субьективті құқықты қорғайды және 

бұзылған құқықты орнына келтіреді. 

Соттың шешішімін атқару сатысында азаматтық дауларды қарау мен шешу 

бойынша оның қызметі аяқталады. Азаматтық істі мәні бойынша қарау мен шешудің 

нәтижесінің негізінде сот өз пікірін ерекше процессуалдық актіде - сот шешімінде 

көрсетеді. 

Сот шешімі нақты азаматтық құқықтық дауды шешу барысында атқарған көлемді 

және ауыр еңбектің нәтижесі. Сот шешімінде тек қана соттың ғана емес, сонымен қатар 

тараптардың, үшінші тұлғалардың, сот өкілдерінің және прокурордың процессуалды 

қызметтері көрініс табады. 

Көптеген сот шешімдері соттың беделіне байланысты тараптардың өз еріктерімен 

орындалады. Тарап сот шешімімен белгілі қызметтерді жүзеге асыруға немесе белгілі 

қызметтерден бас тартуға міндеттелгенде соттың шешімін орындаудан бұлтару 

жағдайлары жиі кездеседі. Егер, жауапкер сот шешімін ерікті түрде орындамаса, ол 

атқарушылық іс жүргізу тәртібімен мәжбүрлі түрде атқарылады. 

Кез-келген соттың шешімін әртүрлі себептермен атқаруға мүмкін болмағанда 

(өндіріп алушының өндіруден бас тартқан және бітімгершілік келісімге келген 

жағдайлардан басқа) соттың және азаматтық іс жүргізудің басқа да субьектілерінің 

атқарған еңбегінің пайдасыз болып қалатынын айтпағанда, сот төрелігі актісінің мәнін 

төмендетеді және соттың беделін түсіреді. 

Сот шешімі атқарылғанда, әрі атқарылуы заңға сәйкес және шешімнің мазмұны 

қатаң сақталумен жүзеге асырылғанда ғана азаматтық іс жүргізудің мақсаты 

орындалады. Тек қана осы жағдайда тараптардың субьективті құқықтары іс жүзінде 

орнына келтіріліп азаматтық іс жүргізудің соңғы сатысы атқарушылық іс жүргізу 

сатысында іс жүргізу аяқталады [2]. 

Азаматтық іс жүргізуде сот шешімін атқару - соттың, атқару органдарының, 

прокурордың, тараптардың және іс бойынша басқада қатысушы түлғалардың соттың 

шешімімен сәйкес тараптар арасындағы фактілік қатынастарды өзгертуге бағытталған, 

азаматтық іс жүргізуде сот төрелігін жүзеге асыратын соттың қызметі және осы 

қызметтен шығатын іс жүргізушілік қатынастар болып табылады. 

Осымен қатар, ғалымдарда басқа да пікірлер қалыптасқан. Атқарушылық іс 

жүргізу азаматтық іс жүргізу құқығының аяқтаушы сатысы. Атқарушылық іс жүргізу 

құқығының нормалары азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларының бір бөлігі және 

оның бір құқықтық институты[3]. 
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Бүгінгі күні атқарушылық іс жүргізу дербес іс жүргізу болып табылады және оны 

реттейтін нормалар дербес кешенді құқықтық саласын құрайды. Біртұтас атқарушылық 

заңнамада, орындауға жататын шешімнің сипатына және түріне тәуелсіз, барлық 

атқарушылық іс жүргізудің нормаларын біріктіруге мүмкін болады[4]. 

Атқарушылық іс жүргізу алдыңғы сатылардан шығады және органикалық 

байланысып азаматтық іс жүргізудің аяқтаушы сатысы болып келеді. 

Іс жүргізудің басқа сатыларымен салыстырғанда атқарушылық іс жүргізудің 

ерекшеліктері бар. Ол сотта азаматтық істі қараумен байланысты емес атқарушылық іс 

жүргізуді қозғау мүмкіндігінен көрінеді, мысалы, әкімшілік құқық бұзушылықтар 

туралы істерді қарауға уәкілетті органдардың (лауазымды тұлғалардың) шығаратын 

қаулылары. Осы актілердің негізінде атқарушылық іс жүргізу азаматтық іс жүргізудің 

алдынғы сатыларынсыз қозғалады[5]. 

Егер атқарушылық іс жүргізуді іс жүргізуден тыс саты деп санап және оны соттың 

процессуалдық бақылауынан алып тастасақ, керекті іс жүргізушілік кепілдермен 

қамтамасыз етпесек, онда мұндай мәселелер құру азаматтық іс бойынша сот төрелігін 

жүзеге асыратын мақсаттар мен міндеттерге сай болмайды. Керісінше, бұл мақсаттарға 

қарама-қайшы келеді, өйткені сот шешімдерін атқару сатысында тараптар 

құқықтарының іс жүргізушілік кепілдерінің жоқ болуы бұзылған субьективті 

құқықтарын орнына келтіру және керекті қорғаныс жасауға кедергі болады. 

Сот және атқару органдары іс жүргізушілік әдістерді қолданып сот шешімдерінің 

атқарылуын мәжбүрлеп бағыттауы заңды күшіне енген шешімнің міндеттілігін және 

азаматтық, енбектік, отбасылық-некелік құқықтық қатынастарды тұрақтылығын және 

анықтылығын қамтамасыз етеді, яғни сот төрелігін жүзеге асыруда өз мақсаттарын 

орындайды. 

Сот шешімдерін атқару атқарушылық іс жүргізу тәртібімен, АПК-нің ережесімен 

жасалатын әрекеттер ғана емес, сонымен қатар басқа да сот шешімін жүзеге асырумен 

байланысты әрекеттер деп жиі айтылады. Көптеген сот шешімдерінің негізінде әртүрлі 

мемлекеттік органдарда тіркеулер жүргізіледі - тұрғын үйге меншік құқығын тіркеу; 

АХАТ фактісін тіркеу; қамқоршы мен қорғаушы тағайындау. Осылардың барлығы 

шешімді атқару бойынша кең мағынадағы әрекеттер, өйткені шешім негізінде және 

оларды жүзеге асыру үшін жасалады. Бірақ, бұл әрекеттерді азаматтық іс жүргізу 

сатысы деп атқарумен ауыстыруға болмайды, себебі іс жүргізудің шегінен шығып 

кеткен және АПК-нің ережесімен жасалмайды. 

Сондықтан, атқарушылық іс жүргізу дегеніміз бұзылған құқықты қорғау және 

қалпына келтіру бойынша азаматтық іс жүргізу заңнамасымен бекітілген тәртіппен 

юрисдикциялы актілерді мәжбүрлеп жүзеге асыру. 

Соттар жауапкерлерден ақшалай немесе өзгедей өндіру туралы сот актісі заңды 

күшіне енгеннен кейін заңмен көзделген жағдайларда атқару парақтарын уақытында 

жазып, талапты қанағаттандыру үшін тыйым салынған мүліктің тізімдемесін қоса 

тіркеп, өндіріп алушылар мен борышкерлерді көрсетіп, мөрмен куәландырылған сот 

актісінің көшірмесін не оның үзіндісін борышкерлер мен олардың мүліктері тұрған 

жерлер бойынша сот әкімшілерінің облыстардағы аумақтық органдарына жіберуге тиіс. 

Сот орындаушылары атқару құжаттарын алғаннан кейін сот актілерінің орындалуын 

қамтамасыз етуге бағытталған заңмен көзделген шараларды уақытында қабылдаулары 

қажет. 

Банк шоттарын, олардағы ақша қаражатының, кредит және сақтандыру 

сомаларының, бағалы қағаздардың бар-жоғын тексеру, сондай-ақ борышкердің банкте 

тұрған осы және басқа мүлкіне тыйым салу қажет болған жағдайларда жоғарыда 

көрсетілген әрекеттерді санкциялау туралы дереу мәселе қою қажет.  
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Борышкердің тұратын жері белгісіз болған жағдайда сот орындаушысы оған іздеу 

жариялау туралы мәселені шешу үшін сотқа ұсыным жасап, жүгінуге міндетті. Осы 

орайда сот орындаушылары атқару құжатының көшірмесін, атқарушылық іс қозғау 

туралы қаулының көшірмесін, борышкердің атқару құжатында көрсетілген мекен-

жайда тұрмайтындығы туралы актіні, мекен-жай бюросының анықтамасын сотқа 

ұсынуға тиіс.  

Соттар борышкерді іздеу туралы «Атқарушылық іс жүргізу және сот 

орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

нормаларына сәйкес қаулы шығарған кезде іздестіру жөніндегі шығындарды 

борышкерден жергілікті бюджеттің есебіне өндіріп алу жөнінде міндетті түрде 

көрсетулері қажет. Өндірілетін сомалардың мөлшерін шығарғанда іздеуді жүзеге 

асыратын органдар анықтаған шығыстарды негізге алу керек[6]. 

Борышкер сот актісінің уақытында орындалуына кедергі келтіретін әрекеттер (сот 

орындаушысына келуден жалтару, жұмыс орны мен тұратын жерінің өзгергені туралы 

хабарламау, сот орындаушысының талаптарын орындамау, сот орындаушысының 

заңды қызметіне кедергі келтіру және т.б.) жасаған жағдайда атқарушылық іс жүргізу 

органдары кінәлі адамдарды әкімшілік немесе қылмыстық жауапқа тарту жөніндегі 

мәселені талқылауға тиіс. 

Борышкер сот актілерін орындаудан бас тартқан жағдайда, өндіріп алушы тиісті 

органдардың алдына кінәлі адамдарды әкімшілік және қылмыстық жауапқа тарту 

жөнінде мәселе қоюға құқылы. Кінәлі адамдарды қылмыстық жауапқа тарту туралы 

хабарламада сот орындаушысы борышкердің немесе өзге де адамдардың сот актісін 

әдейі орындамай, сот орындаушысының талаптарына қандай қарсы шаралар 

қолданғандары туралы көрсетуге тиіс. Хабарламаға: 

- атқару парағының көшірмесі; 

- атқарушылық іс қозғалғаны туралы қаулы;  

- сот актісін әдейі орындамауды не орындауға кедергі жасауды растайтын 

құжаттар қоса тіркелуі қажет. Қылмыстық ізге түсу органы қылмыстық-іс жүргізу 

заңына сәйкес басқа да қажетті құжаттарды сұрата алады.  

Қылмыстық істер бойынша барлық іс жүргізу әрекеттерін процестің сотқа дейінгі 

кезеңінде Қылмыстық процестік кодексінің талаптарына сәйкес қылмыстық қудалау 

органы, ал жеке айыптау істері бойынша - соттар жалпы негіздерде жүргізеді[7].  

Cонымен, өздерінің қызметтік мүдделеріне қайшы келіп, борышкердің заңды 

күшіне енген сот актісін орындаудан жалтаруына көмектескен сот орындаушылары 

заңмен белгіленген тәртіппен жауапқа тартылуы мүмкін.  

Сот орындаушылары қылмыстық жауапқа тарту туралы өздеріне белгілі болған 

фактілер туралы, олардың уақытында қаралмағаны және олар жіберген материалдар 

бойынша қылмыстық ізге түсу органдары жол берген басқа да заң бұзушылықтар 

туралы тиісті прокурорлардың назарына дер кезінде жеткізіп отырулары қажет. 

Сонымен атқару сатысы азаматтық іс жүргізудің соңғы, қорытынды және міндетті 

сатысы. Біріншіден, азаматтық істі қараудың және шешудің нәтижесі болып табылады; 

екіншіден, бұл сатыда азаматтық субьективті құқықтарды және заңды мүдделерді 

қорғау нақты өзінің көрінісін табады; үшіншіден, бұл саты басқа азаматтық сот 

өндірісінің сатыларына өтпейді. 

ҚР «Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» 

2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының 2 бабына сәйкес атқарушылық iс жүргiзудің 

мiндеттерi азаматтық және әкiмшiлiк iстер бойынша сот шешiмдерiнің, 

ұйғарымдардың, нұсқамалар мен қаулылардың, мүлiктiк өндiрiп алу бөлiгiнде 

қылмыстық iстер бойынша үкiмдер мен қаулылардың, сондай-ақ өзге де органдар 
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қаулыларының негізінде берілетін атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындатуға 

бағытталған шараларды мiндеттi түрде және уақтылы қолдану болып табылады [6]. 

Атқарушылық іс жүргізу-бұл атқару құжатының негізінде сот орындаушысы және 

өзге де іс жүргізуге қатысушылар арасында туындайтын процессуалдық қатынастар 

мен әрекеттер жиынтығы болып табылатын азаматтық іс жүргізудің дербес сатысы. 

Атқарушылық iс жүргiзу негізгі принциптерге cәйкес жүргізіледі: 

заңдылық;атқарушылық іс-әрекеттерді жүргізу мен мәжбүрлеп орындату шараларын 

қолданудың уақтылы және айқын болуы; адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін 

құрметтеу;борышкер мен оның отбасы мүшелерінің өмір сүруіне қажетті мүліктің ең аз 

мөлшеріне қол сұғылмаушылық;өндіріп алушы талаптарының көлемі мен мәжбүрлеп 

орындату шаралары арақатынасының салыстырмалылығы;өндіріп алынған сомалар 

кезектің барлық талаптарын толық қанағаттандыруға жеткіліксіз болған кезде оларды 

бір кезектегі өндіріп алушылар арасында бөлудің барабарлығы; атқарушылық құжатты 

мәжбүрлеп орындату жөніндегі шығыстарды борышкердің есебінен өтеу;сот 

орындаушысының іс жүргізу әрекеттері мен қаулыларына сотқа шағымдануға еркіндік 

принциптері бойынша жүзеге асырылады. 
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THE NOTION OF SUBTITLING 
 

Timeliness of the article: Subtitling is one of the most thriving areas within the wider 

discipline of Translation Studies. Since the 1990s, it gained well-deserved visibility thanks to 

the distribution of audiovisual materials in our society. The value of the image has utter 

importance in our daily lives and we are literally surrounded by screens of all shapes and 

sizes. Television sets, cinemas, computers, and mobile phones are of the screen. We come 

across them at home, in our work place, on public transport, in libraries, bars, restaurants and 

cinemas. We spend a fair amount of hours watching screens and consuming audiovisual 

programs to carry out our work, to develop and enhance our professional and academic 

careers, to enjoy ourselves and to obtain information. It would not be an exaggeration to talk 

about the ubiquity of the image in our time and age.  

A common companion of the image since the 1930s has been the word, and with the 

word comes the need for translation. Audiovisual materials, as has been said, have become an 
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integral part of our lives, and so this refers to studying foreign languages. Nowadays we see 

as more and more people learn them by watching training videos, art and documentary films 

or listening to audio recordings. Scholars like Gambier and Diaz Cintas differentiate up to 10 

different ways of translating audiovisual programs, although there are three main ones: 

dubbing, subtitling and voice-over. This article sets out to offer a definition of subtitling 

practice as well as a classification of the many different types of subtitles that we come across 

in our daily lives.  

Body part: Subtitling is the process of adding text to any audiovisual media to express 

the message that is being spoken. Essentially, subtitles are a written abridgement of the 

spoken audio. They allow people to read and understand what is being said, even if they do 

not understand the language of the speakers. In addition, without subtitles it would not be 

possible to grasp the subtleties contained in verbal communications.  

Subtitles can basically be added to anything that includes moving pictures, but are most 

commonly used on film and television, promotional and corporate videos and increasingly 

becoming more popular on YouTube and internet videos.  

Subtitles are typically displayed on 1 or 2 lines of text, in 2-4 second bursts. They are 

condensed, summarized version of what is being said. Good subtitles should allow the 

audience to comfortably read and understand them, while still being able to consume the 

visuals.  

Different typologies of subtitles can be established depending on the criteria that are 

used at the onset. Subtitling has a very close relationship with technology and one of the main 

problems encountered when trying to come up with a fixed classification of subtitles is the 

speed at which technological developments take place. One of the most traditional 

classifications of subtitles focuses on the linguistic dimension. From this perspective, we can 

find the following types: intralingual subtitles, interlingual subtitles and bilingual 

subtitles.Intralingual subtitling involves a shift from oral to written but stays always within 

the same language, hence the reluctance of some to call it translation. Mainly, it is dedicated 

for the deaf and the hard-of-hearing, language learning process, karaoke effect, dialects of the 

same language, notices and announcements.  

The other major type of subtitling falls under category of interlingual, and implies the 

translation from a source to a target language.  

Bilingual subtitles are the third type within the category and are produced in 

geographical areas where two languages are spoken. For instance, in Finland, where Swedish 

is an official language on a par with Finnish, bilingualism is also respected in certain regions.  

From a technical perspective, the following two types of subtitles can be identified: 

open and closed subtitles. The basic difference between them is that, in the first case, the 

subtitles are burned or projected onto the image and cannot be removed or turned off. The 

program and the subtitles cannot be disassociated from each other, allowing the viewer no 

choice as to their presence on the screen. In the second case, the translation can be added to 

the program at the viewer’s will.  
As to the process of subtitling, it carries a technical part, which is the spotting of the 

subtitles. Therefore, the translator should aim to calculate the moment in which the subtitles 
appear and disappear on the screen, so that the subtitles are synchronized with the audio. In 
addition, the duration of the subtitles and the changes of the camera shot must be taken into 
account. When a change of shot is produced, the viewer tends to return to lowering their view 
and re-reading the subtitle, so one must consider, where possible, the shot and scene changes.  

Therefore, the process of subtitling consists of the following phases:  
- Spotting: Identifying the entrance and exit times of the subtitles synchronized with the 

audio, calculating the minimum and maximum duration times and considering the changes in 
camera shot and scene.  
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- Translation (adaptation): Translation from the original, adapting it and adjusting it to 
characters permitted according to the duration of the subtitle.  

- Simulation: Representation of the translated subtitles with the image and the audio to 
check that they meet all of the criteria and that they can beread in a natural way.  

- Correction of errors and readjustment of the text.  
In terms of the adjustment, that is the textual content of the subtitle, there is a series of 

basic criteria, which follow in subtitling. The text, which contains subtitles, must be a natural 
text, with the same punctuation, spelling rules and natural language conventions. The 
language must not become unnatural when trying to adjust the number of characters, but it 
must reach an adjustment, which is natural and correct. Some of the basic principle criteria 
are:  

- The cutting of the subtitle, the separation of the two lines, must not interrupt any 
phrase. A noun or adjective must not be separated in two different lines, nor a noun and a 
verb, as it must be a natural separation.  

- A short hypen (~) is used in conversations to indicate that two people are speaking, 
with a hypen on each line of the subtitle when someone else is speaking.  

- Italics are used for voices in off and for songs and audio away from the scene of 
electronic devices.  

- Quotation marks (“”), recognized abbreviations and figures are used, and where 
possible capital letters are avoided (used for titles, and signs or written content in the image).  

The ideal final result is that the subtitles are synchronized with the audiovisual 
document, in such a way that it sounds natural and fluent, so much so that the spectator is 
almost unaware that they are reading and is absorbed in the image, the audio and the text.  

Conclusion: Thus, considering that the aim of audiovisual translation (AVT) is to 
convey the meaning of the screen proceedings, subtitles can help to achieve this goal, 
completing visuals, which in its turn simplifies the perception by imagining the 
communicative situation, including gestures and mimics of characters. The task is facilitated 
by film language means also called “the film grammar”. Owning personal experience of 
holding a dialogue, the spectator mentally reinstates missing links of the conversation.  

It is obvious that a part of interactive information is lost during the process of subtitling. 
However, according to researchers, in the first place conveying the film meaning is 
accomplished due to visuals, with regard to what verbal component serves merely as a 
sustenance. Still, without translation of this sustenance the modern filmography would be 
altogether unavailable for a foreign spectator. 
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ҚЫТАЙ ИЕРОГЛИФТЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІ 
 

Мақалада қытай иероглифтарында қолданылатын таяқшалардың типологиясы мен 

оларды жазудың негізгі ережелері көрсетілген. Қазіргі заманғы қытай иероглифтары 

бірнеше топ таяқшалардан тұрады және олардың құрамына көп бөлігі жеке таңбалар 

ретінде де қолданыла беретін белгілер кіреді. Қазіргі заманғы қытай иероглифтарының 
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құрамы туралы ақпарат беріледі. Қытай иероглифтарының маңызды таяқшалары 

иероглифты жалпы күрделі мағыналы тұтастық ретінде қарастыруға ықпал етеді. 

Сонымен қатар, мақалада иероглифтардың қытай мәдениетін қалыптастырудағы рөлі 

қарастырылған.  

Қытай тілі – әлемде кең таралған сино-тибеттік тіл тумасының маңызды бір өкілі 

болып келеді. Қазіргі заманда бұл тілде тек қана Қытай Халық Республикасының 

тұрғындары сөйлеп қоймай (шамамен 1,3 миллиард адам), оның сыртында оңтүстік-

шығыс Азия елдері, соның ішінде Тайланд, Индонезия, Лаос, Сингапур 

мемлекеттерінің азаматтарының ортақ тіліне айналып отыр. Қытай Халық 

Республикасының аумағынан тыс жерлерде кем дегенде 450 миллион этникалық 

қытайлар осы тілді сақтап қалған. Бұл дегеніміз жер шарында тұратын әрбір 5 адамның 

біреуі осы тілде қарым – қатынас жасайды деген сөз. Бүгінгі күні қытай тілі Біріккен 

Ұлттар Ұйымының ресми алты тілінің біреуі болып саналады.Қытай жазуы 

иероглифтік жазудың бүгінгі күндегі ең дамыған түрі болып саналады. Бір иероглиф 

белгілі бір мағынаны білдіріп, бір фонетикалық заңдылықтар бойынша бір фонема 

болып есептеледі. Сондай-ақ, қытай иероглифтері жеке дыбысты немесе фонеманы 

білдіре алмайтындықтан тілдегі бүкіл сөздік қорға жеке-жеке таңба жасап шығуға тура 

келеді. Осылайша, қытай тілі сөздерінің мағынасы бейнелейтін таңбалар бірнеше 

мыңдаған түрден асып жығылады. Мысалы, қазіргі кейбір сөздіктерде 50 мыңнан астам 

иероглиф қамтылып отыр.Иероглиф(гр.hieros – қасиетті, гр.glyphe – қиылып алынған) – 

идеографиялық жазудың таңбасы. «Иероглиф» деген терминді бірінші рет Климент 

Александрский 200 жылы Мысыр жазуына қатысты қолданған. Ең көне Мысыр 

иероглифі б.з.б. 4 –мыңжылдықта пайда болған. Иероглиф тек көне Мысыр жазуы ғана 

емес, басқа жазулар жүйесіне қатысты да қолданылады. Иероглиф деп лотографиялық 

(бір сөз) мәндегі, аз да болса сурет сипатын сақтаған жазу таңбалары аталады. Ол 

пиктографияға (сурет жазуына) да, дыбыстық жазуға да жатпайды, бірақ ол нағыз сурет 

бейнесін сақтамағанымен, алғашқы суретке ұқсастығы аңғарылады. Иероглиф 

жазуының әр таңбасы жеке тұрады, таңбалар бір-бірімен қосылмайды. Жазудың 

бағытын таңбадағы адамның, жануардың беті мен аяғы көрсетілетін болған. Адамның, 

жануардың беті қарап тұрған жақтан бастап оқу керек екені байқатылған. Иероглиф 

жазуының екі түрі болған: иератик (гиератик) жазу – папирусқа жазудан пайда болған 

жазу үлгісі. Бұл кейін тек діни жазуға айналған: демотик жазу – иератиктен дамыған 

тез жазу, мұнымен іс қағаздары, көркем шығармалар жазылған, ертеде шыққан кітаптар 

көшірілген, сондықтан да ол халықтық жазу деп аталған.  

Әрбір иероглифтік белгі бірнеше таяқшалық элементтерден тұратын графикалық 

құрылым болып табылады. Жалпы таяқшалардың саны сегізді құрайды. Олар нүкте 

(丶), көлденең таяқша (一), тік таяқша (丨),сол жаққа бағытталған таяқша (丿),сынық 

таяқша (乛), ілгек таяқша (亅). Бұрын адамдар калииграфияны жасау барысында 永 

иероглифын («мәңгілік» мағынасында) мысал ретінде алатын болған. Берілген 

иероглиф сегіз таяқшаның барлығын қамтиды деп есептеген.Кейбір таяқшалық 

элементтердің басқа да нұсқалары бар. Нәтижесінде жалпы жиырмаға жуық негізгі 

таяқшалық элементтер бар екендігі анықталды. Канси сөздігінде 50-ден астам 

таяқшалардан құралатын иероглифтар да бар. Заманауи сөзідіктерде 20 немесе одан да 

көп таяқшалардан тұратын иероглифтар да жиі кездеседі. Г.П.Сердюченконың айтуы 

бойынша, жалпы орта есеппен алғанда жиі пайдаланылатын 2000 иероглифтың әрбір 

екіншісі 11 таяқшадан құралады.Қытай иероглифтарының құрамына кіретін негізгі 

таяқшалар айтарлықтай оңай, ал олардың иероглифтағы бір-бірімен сәйкес келуі – 

қиын мәселе болып табылады. Бұл жерде жазылу реті графикалық элементтерді арнайы 

ереже бойынша реттейді. Жазу барысындағы негізгі ережелер: 
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1) иероглиф жоғарыдан төмен қарай жазылады: 方, 云; 

2) иероглиф солдан оңға қарай жазылады: 游, 旅; 

3) алдымен көлденең сызықтар, содан кейін тік сызықтар жазылады: 十, 千; 

4) алдымен көлденең таяқша, содан кейін сол жаққа бағытталған таяқшалар 

жазылады: 厂, 大; 

5) алдымен сол жаққа бағытталған, содан кейін оң жаққа бағытталған таяқша 

жазылады: 人, 八; 

6) бірінші сол жаққа бағытталған таяқша, одан кейін көлденең сызық 

жазылады:生 (бұл ереже 4-ережемен салыстырғанда, сол жаққа бағытталған сызық тік 

сызықтан ұзын болған жағдайда қолданылады); 

7) алдымен иероглифтың сыртқы бөлігін құрайтын сызықтар , одан кейін оның 

ішінде орналасқан сызықтар жазылады: 月; сөздің төменгі бөлігінде орналасқан таяқша 

соңғы болып жазылады: 国,日; 

8) ортасында орналасқан және иероглифтың соңына дейін баратын тік таяқша 

соңғы болып жазылады: 中; егер де тік таяқша оның соңына дейін жетпейтін болса, ол 

бірінші жазылады, содан кейін шеткі бөлігіндегі таяқшалар жазылады: 小, 水; 

9) алдымен шетіндегі, содан кейін орта бөлгіндегі таяқшалар жазылады –火, 坐; 

10) оң жақтағы немесе әріптің ішіндегі нүкте соңғы жазылады: 心, 玉; жоғары 

жақтағы және сол жақтағы нүкте бірінші жазылады: 义;  

Кілттердің пайда болу тарихы иероглиф сөздіктерінің пайда болуымен 

байланысты. Шығыс Хан дәуірінде Сюй Шен жасап шығарған «Шовэн цзенцзы» деген 

қытай иероглифтарының ең алғашқы сөздігі 9353 иероглиф пен 540 кілттен тұратын 

болған. Мин дәуірінде Мэй Ин деген ғалым 214 иероглифтан тұратын «Цзыхуэй» деген 

сөздікті жасап шығарды. «Шовэн цзенцзы» сөздігі пайда болғаннан кейін екі мың жыл 

бойы иероглифтарды жіктеу иероглифтар сөздіктерінде тек қана кілттер бойынша 

жүргізіледі. 1958 жылы латын тілі негізіндегі әліпби бекітілді. Сонымен, кілттер және 

әліпби қытай тілінің сөздіктері мен анықтамалықтарында иероглифтарды іздеу 

жүйесінің каталогы ретінде қолданылады. Осы жерде кілттердің маңыздылығы және 

қажеттілігі көрінеді. Қытай жазбасын өзгерту комитеті 1983 жылы 201 белгіден 

тұратын иероглифтық кілттердің жалпы нормативті тізімін қабылдады. Қытай тілінің 

сөздіктерінде кілттердің реті кілттегі таяқшалардың санына байланысты 

анықталады.Неше сызықтан тұратынына қарамастан, иероглифтар шаршының ішіне 

сыю қажет. Иероглифтарды әр белгіге кішкентай төрт шаршыдан құралған бір үлкен 

шаршыға, тор көз дәптерге жазған дұрыс. Сонымен қатар, иероглифтарды жазу 

ережелерін де сақтаған жөн. Әрбір иероглифтың кілттерін, таяқшаларын салмастан 

бұрын барлығын жақсылап жоспарлап алу қажет. Осылайша, қазіргі қытай 

иероглифтары бір немесе одан да көп арнайы таяқшалардан тұратын құрылым болып 

табылады. Графемалардың көп бөлігі жеке иероглиф ретінде де, күрделі иероглифтың 

құраушысы ретінде де қолданылады.Қытай жазба иероглифтарының әлемдік дамуда 

үлкен тарихи рөл ойнағандығы анық. Ол тек қытай мәдениетінің ғана емес, сонымен 

қоса Азияның басқа мемлекеттерінің – Вьетнам, Корея, Жапония халықтарының 

мәдениетінің дамуына өз әсерін тигізді. Ол әлемдік мәдениеттің қазынасына көп үлесін 

қосты.Қытай иероглификасы тек қытай әдебиетіне ғана емес, сонымен қатар қытай 

өнеріне, оның ішінде қытай каллиграфиясы мен көркемөнеріне де өз ықпалын 

тигізеді.Қытайдың ресми жазбасына айналған қытай иероглифтарын Шығыс Азияда – 

Корея, Жапония мен Вьетнамда қолдана бастады. Шығыс Азия мемлекеттеріне 

иероглифтармен бірге қытай мәдениеті де (конфуцишілдік, қытай буддизмі, қытай 

ғылымы мен тахникасы және т.б.) тарала бастады. Соның нәтижесінде «қытайлық 

http://engime.org/s-ou-men-oituda-oz-tejiribesine-engizgendegiozgeris-jajli-refl.html
http://engime.org/trsinhan-jaipizi-sembaevna-berdalina-oleder-men-egimeler.html
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мәдени орта» құрылды. Қазіргі уақытта Шығыс Азия мемлекеттерінде өздерінің 

жазбалары бар. Дегенмен, олардың иероглификаның көмегімен құрылғанын ескеру 

қажет. ХІХ ғасырдың ортасында батыс өркениеті шығысқа көшпестен бұрын қытай 

иероглифтары Шығыс Азияда кең таралған жазба түрі болып табылды. Шығыс 

Азияның кейбір мемлекеттерінде әлі күнге дейін қытай иероглифтарын қолданады 

(жапон тілінде 1945 қытай иероглифтары пайдаланылады). Қытай иероглифтары 

жазбаның ең танымал түрлерінің бірі болып табылады. Жапонияда қытай 

каллиграфиясының туындыларын ерекше бағалайды.Қорыта айтқанда, қытай тілінің 

фонетикасын қытай пиньин әріпімен, қытай тілі лексикасы ретінде қытай иероглифтері 

құрайтын таяқшаларынан, одан соң басты бөліктері арқылы қытай иероглифтеріне 

қолжеткізсек сөз қорын дамытсақ ары қарай грамматикалық білім 

тұрғысынан қытай сандық сөздерінің қытай тілін үйренуде өзіндік мақсаты мен 

ерекшеліктері бар екенін анықталды. қытай тілін үйренуге оқытушының көмегіне 

сүйене отырып, білім алушының алдына мақсат қойып, табандылық және 

жауапкершілік көрсетсе аталмыш тілді белгілі деңгейге толық меңгеруге болады деген 

ойдамыз. Тіл үйрену, соның ішінде қытай тілін үйрену көрші ел болған Қазақстан үшін 

өте маңызды. Тіл үйрену үшін біріншіден, орта; екіншіден, тіл үйренуге қызығушылық, 

әуестік керек; үшіншіден, тіл үйренудің әдіс-тәсілдерін меңгеру қажет. 
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РАЗЛИЧИЯ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРИВЕТСТВИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБЩЕНИИ) 
 

Речевой этикет – система выработанных в данном языке формул, которые служат 

для установления контакта собеседников и поддержания общения в нужной 

тональности. Также, это вербальные формы выражения вежливых отношений между 

людьми в процессе общения. К речевому этикету относятся слова и выражения, 

употребляемые людьми для обращения, прощания, просьбы, извинения, благодарности 

и т.д.  

С одной стороны, речевой этикет рассматривается только в прагматическом 

плане, как средство достижения коммуникативной цели: привлечь внимание 

собеседника, выразить ему своё уважение, симпатию, создать комфортабельный климат 

для общения. С другой стороны, речевой этикет является важной частью 

национального языка и культуры. Узнав разницу речевого этикета в русской и 

китайской культурах, мы можем избежать культурных конфликтов в процессе 

общения. 
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Приветствие как часть речевого этикета фиксирует наиболее устойчивый этап 

коммуникативного акта – его начало, и относится к тем универсальным элементам 

речевого этикета, которые используются во всех слоях общества и предназначены для 

маркирования социальных ролей, поддержания иерархических отношений членов 

языкового сообщества. 

Сколько бы способов приветствия не существовало, по мнению Н.И. 

Формановской, все они зависят от статуса, социальных и психологических ролей 

собеседников, их равенства или неравенства, от местожительства, а также 

дополнительных ситуативных показателей: неожиданность встречи, радость при 

встрече после долгой разлуки и т.д. 

С точки зрения русского этикета приветствовать друг друга необходимо в 

этикетной последовательности: младший – старшего, при этом старший, если считает 

нужным, протягивает руку для рукопожатия, но никак не наоборот; мужчина – 

женщину, причем первой для приветствия протягивает руку женщина, либо может 

ограничиться кивком головы; младший по чину – старшего. Если мужчина хочет 

вступить в разговор со встретившейся ему женщиной, он не будет её останавливать, а 

попросит разрешения проводить её. Так же поступают при необходимости вступить в 

общение с человеком, стоящим выше по должности. Такие же принципы соблюдаются 

и в китайском этикете. Однако существуют и некоторые различия: 1) в китайском 

речевом этикете есть ограничения в выражении приветствия, связанные с возрастными 

характеристиками собеседников. Так, «Здравствуйте» чаще употребляется в 

официальной обстановке между малознакомыми людьми. Однако младший по возрасту 

собеседник не может обращаться к старшему с таким же принципом. В данной 

ситуации используется формула «обращение + частица “好” (добрый)»: 

张爷爷好！Чжан дедушка добрый! 王老师好！Ван учитель добрый!; ответ старшего:  

你好！ Здравствуй!; 2) жест рукопожатия часто заменяет приветствие у русских 

мужчин, находящихся в дружеских отношениях. В китайской культуре имеет строго 

официальный характер. Кроме того, приветствие должно обязательно сопровождаться 

соответствующим жестом, мимикой. Например, приветствуя человека, принято 

улыбаться (особенно у женщин). Иногда приветствие может выражаться невербально, 

например, только улыбкой. 

Выражение приветствия в форме восклицательных предложений. 

В обоих языках существуют: 1) стилистически нейтральные формулы 

приветствия: 你好！ Здравствуй! 您好！你们好！Здравствуйте!; 2) приветствия, 

связанные с временем суток: 早上好！ Доброе утро! 下午好！ Добрый день! 晚上好！ 

Добрый вечер!; 3) формулы, употребляющиеся в официальной обстановке: 幸会！ Рад 

вас видеть!; 4) формулы с оттенком торжественности, уместные в деловом 

официальном общении:  欢迎您！ Приветствую вас! 请允许（我）向您致敬！ 

Разрешите вас приветствовать! 热烈欢迎！ Добро пожаловать!; 5) приветствие после 

долгой разлуки: 久违了！ Сколько лет, сколько зим! 很久不见！ Давно мы не 

виделись!; 6) приветствие при неожиданной встрече:  太巧了！ Какая встреча! Такое 

выражение может заменять собой приветствие, но и может сопровождаться собственно 

приветствиями; 7) приветствие-поздравление с праздником: 新年好！ С Новым годом! 

节日好！ С праздником!; 8) формулы, заимствованные из английского языка и 

являющиеся принадлежностью жаргона, уместные в неофициальной ситуации 

общения: 哈罗！Хэлло! 嗨！ Хай! Кроме того, в русском языке специфически 
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популярны разговорные фамильярные формулы: Привет! Приветик! Здорово!; 

традиционно-специфические формулы приветствия: Хлеб-соль! и другие: С приездом! 

(к приехавшему); Милости прошу!(входящему); С легким паром! (помывшемуся в 

бане). В настоящее время приветствие «Доброй ночи!» широко входит в русскую речь, 

что обусловлено появлением новых форм общения, таких как Интернет, ночного эфира 

на радио и телевидение. 

Выражение приветствия в форме вопроса.Приветствуя друг друга, собеседники на 

вопросы о здоровье, о работе могут либо отвечать, либо избегать ответов, задавая 

встречные вопросы, что характеризует прежде всего дружеское общение: Как дела? Как 

жизнь? Как здоровье? Китайский народ, считающий всю страну одной большой семьёй, 

предпочитает здороваться со знакомыми в форме вопроса, затрагивающего, с точки 

зрения иностранцев, личные интересы адресата. В зависимости от конкретной ситуации 

могут быть следующие типы вопросов, например: 吃了吗？Кушал? 去哪儿啊？Куда ты 

идёшь? 下班了？С работы? 出去啊？Вышел? 上班呢？На работе? 干嘛呢? Что 

делаешь? 找谁去啊？К кому ты зайдёшь? И др. Порой вопросы даже касаются 

материального состояния собеседника, отношений в браке и др. В русском языке 

приведенные вопросы не всегда предполагают подробный ответ. Иногда следует 

ограничиться лишь этикетными ответами: Спасибо, хорошо. Нормально. Ничего и др. 

В китайском языке на такие вопросы отвечают также кратко и обобщённо, не развивая 

информацию. 

Обращение в качестве приветствия.  

В китайском языке в качестве формулы приветствия может употребляться 

обращение. В данном типе распространены три структуры: обращение + частица 好 

(добрый); обращение!;嗨 + обращение! Например: 张爷爷好！Чжан дедушка добрый! 

王医生！Ван доктор! 嗨，小李！Хай, Сяо Ли!  

Следующая формула употребляется для увеличения психологической дистанции 

между собеседниками: фамилия + должность/профессия + частица 好！либо без этой 

частицы. Например: 张医生好！Чжан доктор добрый! 李老师！Ли учитель! 

Если же необходимо сократить психологическую дистанцию и выразить 

дружеское отношение к собеседнику, можно выбрать вторичные номинации родства. 

Например, вместо приветствия张医生好！Чжан доктор добрый! 

Выбирается张阿姨好！Чжан тетя добрая! Употребляя данный тип приветствия, 

собеседник может здороваться со старшими по возрасту для выражения дружеских 

побуждений, личного расположения, а также для выражения уважения: 王爷爷！Ван 

дедушка! 您好，李奶奶！Здравствуйте, Ли бабушка! Однако в ответ старшие могут 

сказать только 你好！ Здравствуй! 

Таким образом, формулы речевого этикета как в китайском, так и в русском 

языках могут быть самыми разнообразными. Все они зависят от коммуникативной 

ситуации и имеют национально-культурную специфику. В сознании носителей каждого 

конкретного языка имеется своё представление о мере проявления вежливости, что 

напрямую отражает социокультурные традиции определённого народа. Поэтому 

приветствие в какой-то степени идиоматично и не подлежит прямому переводу. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЕН В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Данная статья посвящена временам китайского языка. В статье рассмотрены все 

времена и всевозможные распространенные способы их образований. От 

использования конкретных слов до целых конструкций.  Показаны все нюансы и 

исключения, а также образования, как утвердительных предложений, так и 

вопросительных и отрицательных. Показано то, что в зависимости от времени 

используются разные слова и способы для их формулировки.  Прилагаются наглядные 

примеры для полноты материала.  На мой взгляд, актуальность данной темы никогда не 

будет исчерпана так, как тема времен, а точнее их образование всегда была самой 

востребованной как для лингвистов, так и для студентов. Несомненно, это, именно тот 

материал в лингвистике, который имеет практический опыт в быту, с которым мы 

сталкиваемся ежедневно, в отличии от углубленных, научных тем. Я попыталась 

суммировать весь проработанный материал и ответить на вопросы «как образуются 

китайские времена?» «Сколько способов существует?» «Как это выглядит на 

практическом примере» «Чем все способы отличаются друг от друга в зависимости от 

времени и типа предложения?» 

Итак, перед тем как приступить к материалу о прошедшем и будущем  временах 

китайского языка, мне бы хотелось внести  информацию о настоящем времени, так как 

это даст нам возможность увидеть некую закономерность  изменения структуры 

предложения в зависимости от используемого  времени.  

Настоящее время  

Данное время является аналогом PresentSimple  в английском языке. 

Конечно же, на данном этапе хочется поговорить об образовании предложения с 

использованием данного времени, как утвердительных, так и  отрицательных, и 

вопросительных.  

Настоящее время в китайском языке, на мое усмотрение  образуется намного 

проще, чем в любом другом языке. Это обычная постановка глагола без употребления 

дополнительных суффиксов и частиц. Например: утвердительная форма - 

我去电影院看动画片。(wǒqùdiànyǐngyuànkàndonghuapian)Яидувкинотеатрсмотретьмул

ьтфильм. 

Отрицательная форма: преобразованию отрицательного предложения в 

настоящем времени добавляется отрицательная частица不(bù ) -

我不去电影院看动画片(wǒbùqùdiànyǐngyuànkàndonghuapiàn.) Я не иду в кинотеатр 

смотреть мултфильм. 

Вопросительное предложение образуется при помощи добавления в конце 

предложения частицы 马 (ma) -你不去电影院看动画片马？ 
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Также в китайском языке есть особая конструкция для выражения настоящего 

продолжительного времени, то есть аналог PresentContinuous. Данная конструкция 

имеет название  在... ... 呢（zài... ...ne). То есть, если мы хотим сказать что какое-либо 

действие имеет продолжительность в настоящем это будет выглядеть следующим 

образом :他在看电视呢。（tāzàikàndiànshìne.） Он (сейчас) смотрит телевизор. С 

вопросительными и  отрицательными предложениями все идет  по аналогии с выше 

представленной конструкцией.  

Прошедшее время в китайском языке. 

Как можно было заметить из информации, что была предоставлена выше, то в 

каком времени мы хотим что-либо сказать  и в какой продолжительности, к какому 

моменту что-либо случилось – все  это зависит от конструкции, которую мы 

используем и какие частицы добавляем к глаголу. Прошедшее время не исключение. В 

этой статье мы рассмотрим несколько способов образования прошедшего времени.   

Конечно же, прошедшее время глагола обозначает действие, которое было 

совершено в прошлом. Для того, чтобы показать завершенность действия к глаголу 

присоединяется суффикс了le 

我们学了这些生词  –wǒmenxuélezhèxiēshēngcí - Мы выучили эти новые слова. 

Благодаря этому суффиксу можно сразу же понять что действие уже совершилось. 

 Суффикс 了  может употребляться вместе с наречием 已经yǐjīng – уже. До 

словно, означает, что действие уже совершилось.  

Например:  我们已经学了这些生词  – wǒmenyǐjīngxuélezhèxiēshēngcí - Мы уже 

выучили эти новые слова.  

Однако, как и в любом правиле, есть некоторые исключения.  Суффикс 了 не 

ставится после глагола, если: 

1) Глагол выражен словами, выражающими чувства, например: 爱  (ài, любить), 

恨 (hèn, ненавидеть) и др. 

2) Перед глаголами стоят модальные глаголы 

3) Глаголы не означают фактическое действие (например, 象xiàng – быть 

похожим, 在 – находиться, быть в и др.) 

Отрицательные предложения образуются с помощью отрицаний 没(Méi)  или 

没有(Méiyǒu), в этом случае в предложениях не ставится суффикс了 

Так же, стоит иметь  в виду, что если перед сказуемым в отрицательной форме 

стоит еще слово 还hái (еще), то в конце предложения ставится частица 呢ne, которая 

придает  незавершенность действию, описанному в предложении. В данном случае так 

же не употребляется суффикс了 

Например:  他还没来呢  – tāháiméiláine - Он еще не пришел 

Что касается вопросительного предложения, оно может строиться с помощью 

вопросительной частицы  马 (ma), которая ставиться в конце предложения как и в 

настоящем времени, а также может образовываться с помощью  没有(Méiyǒu), которая 

также ставиться в конце предложения, но уже несет в себе не отрицание, а 

вопросительный оттенок, в связи с этим употребление  суффикса了(Le) не запрещается. 

Например:  你学了这些生词没有?  – nǐxuélezhèxiēshēngcíméiyǒu? - Ты выучил эти 

новые слова или нет? 

Если в предложении имеются два глагола, то  суффикс 了(Le )может ставиться 

после любого из них. 

Прошедшее неопределенное время 
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Также в китайском языке есть прошедшее неопределенное время, которое 

показывает что действие произошло в прошлом в неопределенное время. Данное время 

образуется при помощи суффикса  过guò. 

Например:  我去过那家商店  – wǒqùguònàjiāshāngdiàn - Я бывал в том магазине ( 

действие произошло в неопределенное время в прошлом, то есть имеется оттенок 

неопределенности) 

Отрицательно предложение образуется с помощью отрицания 没 и 没有, при этом 

过 сохраняется. 

Например: 

我没到过香港  –wǒméidàoguòxiānggǎng - Я не бывал в Гонконге 

Вопросительная  форма также образуется с помощью отрицания 没有, которое 

ставится в конце предложения, при этом 过 сохраняется. 

你到过香港没有?  – nǐdàoguòXiānggǎngméiyǒu? - Ты бывал в Гонконге? 

Будущее время в китайском языке  

В китайском языке в отличии от английского языка нет четкой конкретной 

конструкции для выражения будущего времени. В связи с этим у учащихся часто 

возникает проблема понимания о том, как же правильно выразить будущее время. В 

данной статье я расскажу несколько способов о том, как правильно сформировать 

предложение в будущем времени. После изучения всей найденной  мною информации 

в достоверных источниках, я поняла что способов выражения будущего времени не 

мало, но есть те,которые многие авторы выделяют чаще всего.  

 Таким образом, можно выделить  несколько часто используемых способов: 

Первый способ – использование некоторых  модальных глаголов.  

Первый из них это модальный глагол «要( yào ) желать, хотеть, требовать» 

В отдельных ситуациях этот глагол несет в себе интонацию нуждаемости и 

необходимости. Следовательно, подобные действия будут выполняться в будущем.  

Например:  Мне нужно поменять деньги.  - 我要换钱。 (Wǒyàohuànqián  

Далее можно выделить модальный глагол глагол将 ( jiang1 ) который обозначает  

намереваться что-то выполнить. При использовании данного глагола, сразу понятно, 

что действие будет происходить в будущем. 

Следующий модальный глагол, который может выражать будущее это глагол 会 

(hui), который переводится как мочь что-то сделать. Этот глагол также  может 

употребляться для обозначения будущего времени. В предложениях подобного типа  он 

будет переводиться как «будет» 

Например: Он придет - 他会来 (Tāhuìlái.) 

Второй способ выражения будущего времени это использование некоторых 

наречий. 

Одно из них, это наречие 将要 (jiāngyào ), которое означает, что в будущем, вот-

вот что-то случится. Данное наречие говорит о том, что действие произойдет в 

ближайшее время.  

Например: Автобус вот-вот поедет - 公共汽车将要出发 
(Gōnggòngqìchējiāngyàochūfā.) 

Третий способ – это использование обстоятельств будущего времени. 

Это самый распространенный разговорный вариант выражения предложений в 

будущем времени. В предложении можно использовать только обстоятельство 

времени, и это уже будет говорить о том, что предложение относится к будущему 

времени.  

К таким обстоятельствам относятнся: 
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明天(míngtiān)-завтра 

明年(míngnián) - в будущем году 

下次(xiàcì) - в следующий раз 

下星期(xiàxīngqī) - на следующей недели 

下个月(xiàgèyuè) - в следующем месяце 

后年(hòunián) - через год 

大后年(dàhòunián) - через два года 

И тому подобные.  

Четвертый способ это использование конструкций : 

块。。。了 Kuài...Le 

要。。。了 Yào...Le 

快要。。。了Kuàiyào...Le 

就。。。了 Jiù...Le 

就要。。。了Jiùyào...Le 

Данные конструкции являются конструкциями будущего времени. Они 

подразумевают то, что действие будет произведено в скором времени. Фактически 

между ними нет никакой разницы.  

Пятый способ подразумевает что будущее время образуется с помощью 

дублирования глаголов. 

В китайском языке можно заметить частое дублирование глаголов. Если эти 

дублирования употребляются без частицы (Le), что дает оттенок прошедшего времени, 

то автоматически весь смысл приобретает оттенок будущего. 

Например: Посчитайте деньги. (Естественно, подразумевается, что  

пересчитывать начнут в ближайшее время) таким образом предложение будет 

выглядеть следующим образом - 请试一试钱。(Qǐngshìyīshìqián.) 

Таким образом, можно сказать, что способы выражения времен в китайском языке 

уникальны, так как у них нет конкретных правил как, допустим в английском языке, 

нет определенной формулы, особенно в будущем времени, где очень сложно собрать 

все возможные варианты в единое правило. Единственной необходимостью для того 

чтобы корректно выражать свои мысли в нужном времени является знание часто 

употребляемых конструкций.  В ходе этого мини исследования, я ознакомилась со 

многими достоверными источниками на просторах всемирной паутины – Интернета,  

так же прочла не мало литературы, о китайской грамматике. После всего этого я 

пришла к выводу, что, как я и говорила способов выражения времен не мало, однако 

есть часто-употребляемые, всем известные способы. Проработав весь материал я 

внесла их в эту статью, использовав некоторые предоставленные корректные примеры, 

для наглядности. 
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ПОВЫШЕНИЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАСШИРЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ АДВОКАТОВ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Согласно статье 6 Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

одним из основных принципов организации адвокатуры является независимость 

адвоката при осуществлении своей деятельности. 

В соответствии со статьей 33 Закона «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» адвокат при осуществлении функций защитника в 

судопроизводстве правомочен: 

1. защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической 

помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в 

компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов; 

2.запрашивать во всех государственных и негосударственных организациях 

сведения, необходимые для осуществления адвокатской деятельностью; 

3.самостоятельно собирать фактические данные, необходимые для оказания 

юридической помощи, и представлять доказательства; 

4. знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за помощью, 

включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным 

законодательными актами; 

5. с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим 

подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность таковых сведений; 

6. запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных познаний в области науки, техники, искусства и других сфер 

деятельности; 

7.заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на действия 

должностных лиц органов юстиции, прокуратуры, дознания, предварительного 

следствия и суда, а также иных должностных лиц, ущемляющих права и охраняемые 

законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 

8.использовать при рассмотрении дела в суде и иных органах, а также при 

собирании фактических данных, необходимых для оказания юридической помощи, 

записывающие устройства и иные технические средства; 

9. знакомиться с информацией, составляющей государственную тайну, а также с 

информацией, содержащей военную, коммерческую, служебную и иную, охраняемую 

законом тайну, если это необходимо для осуществления защиты или 

представительства. 

Вопрос о процессуальной независимости адвоката тесно связан с процессуальным 

положением его подзащитного, так как в любой ситуации защитник обязан отстаивать 

его позицию. В связи с этим вызывает сомнение утверждение о том, что защитник не 

обязан во всех случаях считаться с мнением подзащитного. 

По сложившейся практике адвокат-защитник должен оказывать юридическую 

помощь с учетом позиции подзащитного, так как в известном смысле защитник 

является лишь уполномоченным лицом и не вправе занимать позицию, отличную от 

позиции клиента. 
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Согласно статье 70 УПК РК «защитник не вправе совершать каких-либо действий 

против интересов подзащитного и препятствовать осуществлению принадлежащих ему 

прав; вопреки позиции подзащитного признавать его причастность к преступлению и 

виновность в его совершении, заявлять о примирении подзащитного с потерпевшим; 

признавать гражданский иск; отзывать поданные подзащитным жалобы и ходатайства; 

разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с обращением за 

юридической помощью и ее осуществлением». 

Таким образом, из данной нормы Уголовно-процессуального кодекса РК следует, 

что она направлена не на ограничение роли защитника в уголовном процессе, а на 

законодательное закрепление требования о воспрепятствовании адвокату устраняться 

от выполнения принятого на себя обязательства по реализации воли его подзащитного 

и отстаиванию его прав и законных интересов в пределах, определяемых законом и 

желанием клиента. 

Определяя приоритет интересов подзащитного, клиента перед намерением и 

возможностями защитника, то есть предоставляя защитнику право осуществлять свою 

деятельность в объеме делегированных ему подзащитным полномочий, законодатель в 

целом правильно исходит из того, что деятельность адвоката является производной от 

позиции клиента. 

Право самостоятельной подачи жалоб и ходатайств широко использовалось 

адвокатами и зачастую приводило к положительным для подзащитного результатам. 

Особенно это практиковалось в случаях, когда осужденные по ряду причин 

отказывались от подачи апелляционной и надзорной жалоб, а адвокат самостоятельно 

обжаловал приговор, и это приводило к смягчению участи подзащитного.  

Процессуальная независимость адвоката-защитника в уголовном процессе 

соотносима с самостоятельностью клиента в выборе процессуальной позиции 

последнего, но не связана в выборе способов и методов осуществления защиты. 

Принцип независимости, являясь одним из основополагающих принципов 

адвокатской деятельности в судопроизводстве, имеет своей целью правовое 

обеспечение объективного и непредвзятого отправления правосудия, которое в 

конечном итоге определяет правомерность правоотношений, возникающих на 

основании закона. 

Закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», исходя из норм 

Конституции РК, национального законодательства, а также норм международного 

права, утверждает принципы независимости адвокатской деятельности и 

невмешательства в осуществление защитой своих функций, в соответствии с которыми 

профессиональная защита в судопроизводстве должна быть абсолютно свободной, 

самостоятельной и защищенной от воздействия на правосудие неправовых методов. 

Принцип независимости в деятельности адвоката-защитника в судопроизводстве 

означает: 

-осуществление функций защиты при подчиненности адвоката только закону; 

-самостоятельность при выполнении своей профессиональной деятельности при 

условии ее соответствия с позицией подзащитного; 

-отсутствие давления и воздействия на адвоката в какой бы то ни было форме со 

стороны государственных органов и должностных лиц; 

-недопустимость административной подчиненности; 

-создание условий правовой защищенности адвоката. 

Необходимо отметить, что независимость адвоката и невмешательство в его 

деятельность способствуют выполнению конституционных гарантий по обеспечению 

прав личности и защите основных прав граждан. 
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К высшему достижению ценностей правового государства относится 
возможность людей доступным и эффективным путем защищать свои права. При этом 
должна быть обеспечена возможность объективного и беспристрастного рассмотрения 
всех обстоятельств дела и судебного разбирательства в целях установления истины. И в 
этой связи независимость адвоката приобретает особую значимость. Защитник - не 
только полномочный представитель своего подзащитного, но и независимый гарант 
обеспечения его прав и законных интересов.  

Осуществление эффективной защиты требует высокой квалификации адвоката, 
поэтому необходима специализация функций профессиональной защиты в различных 
сферах адвокатской деятельности. 

Помимо уже получившей развитие специализации по ведению уголовных дел, 
внутри каждой категории дел может также быть проведена специализация. 

Согласно Закона Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 118-VI «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной 
деятельности» были предусмотрены существенные изменения, направленные на 
повышение состязательности и расширения полномочий адвокатов. Одним из 
основополагающих принципов уголовного процесса является принцип 
состязательности. Он направлен на обеспечение равенства прав сторон при 
исследовании, оценке доказательств и защиты своих интересов. Отсутствие 
равноправия сторон в процессуальных функциях - влечет обвинительный характер 
всего досудебного расследования. 

Развивая институт состязательности, в рамках закона расширены полномочия 
адвокатов. Это право на приобщение к делу в качестве доказательств, проведенных ими 
опросов, и возможность заставить следователя через следственного судью проводить те 
процессуальные действия, которые необходимы для стороны защиты. Таким подходом 
будут исключены барьеры по сбору оправдывающих доказательств. 

Необходимым является и введение обмена доказательствами, как прогрессивного 
элемента состязательности. Обмену будут подлежать все собранные материалы: как 
обвинительные, так и оправдательные. При этом, ключевым принципом обмена 
определить, что только переданные другой стороне материалы считаются 
допустимыми и могут быть использованы в суде качестве доказательств. Также 
введено право стороны защиты на «сокрытие» до суда доказательства, имеющего 
особое значение для обеспечения интересов защиты подозреваемого. 

Будет обеспечено равноправие сторон по исследованию и оценке доказательств, в 
способах защиты и обвинения, обоснованность принятия решений по делу. Обмен 
доказательствами также исключит возможность их фальсификации. Адвокатам будет 
предоставлена возможность выстраивать адекватную линию защиты, а стороне 
обвинения объективно оценивать свои аргументы. 

Кроме того, учитывая, что стороны исследуют доказательства друг друга, на 
данном этапе ими могут быть признаны факты, которые подтверждаются материалами 
дела, и в дальнейшем не будут оспариваться. Это значительно повысит оперативность и 
экономичность процесса. Прокурор быстрее увидит судебную перспективу дела и 
незамедлительно примет решение о его прекращении, отмене меры пресечения или 
направлении в суд. Соответственно, значительно сократятся и расходы подзащитного 
на оплату труда адвоката. 

Предлагаемые институты состязательности направлены на обеспечение гарантий 
защиты конституционных прав и свобод подозреваемых, обвиняемых в уголовном 
судопроизводстве. 

Таким образом, адвокатура в собственном смысле слова представляет собой 
правозаступничество, т.е. другими словами, юридическую помощь, оказываемую 
нуждающимся в ней лицам специалистами правоведами. 
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В качестве правозаступника адвокат участвует только там, где речь идет о праве. 
Он по преимуществу и даже исключительно законовед-юрисконсульт, помощник 
стороны в процессе. 

Также адвокат не только постоянно и исключительно вращается в сфере права, но 
и, защищая права граждан на суде, приходит в соприкосновение с органами 
государственной власти. 

Анализ компетенции и деятельности профессиональных защитников позволяет 
сделать вывод о том, что основополагающие принципы адвокатской деятельности в 
целом позволяют обеспечить гарантированное Конституцией право на оказание 
качественной юридической помощи в судопроизводстве. 

Участие защитника в судопроизводстве является гарантией принятия судом более 
правильного и справедливого решения. Кроме того, создается важная предпосылка 
укрепления конституционных гарантий уголовного судопроизводства, позволяющих 
рассматривать Конституцию как действующее право. 

Профессиональные защитники входят в число участников уголовного 
судопроизводства, и по своим задачам, статусу и роли в судопроизводстве они 
призваны на началах состязательности и равноправия сторон обеспечить установление 
объективной истины по делу.  

На практике в связи с меньшим объемом прав стороны защиты по отношению к 
стороне обвинения, возникает коллизия формального равенства сторон. Поэтому 
необходимо дальнейшее расширение прав защитника, а также работа над 
совершенствованием организационно-правовых форм участия адвоката в 
судопроизводстве. 

Таким образом, участие адвоката в судопроизводстве - это одна из гарантий 
обеспечения прав и свобод граждан, при этом одновременно является едва ли не 
базовым направлением деятельности адвокатуры, а потому нормативно-правовые 
основы данной деятельности нуждаются в постоянном совершенствовании. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕУДІҢ КОММУНИКАТИВТІК СТРАТЕГИЯЛАРЫ  

МЕН ТАКТИКАЛАРЫ 
 

Тілдік қарым-қатынас – адам баласы тіршілігінің алғышарттарының бірі. Біз түрлі 

коммуникацияларға түсу нәтижесінде психологиялық, мәдени және әлеуметтік 

тұрғыдан жетіле, дами түсеміз. Белгілі бір ортада өмір сүргендіктен, біз өмір бойы 

ортамыздың басқа мүшелерімен олардың психикалық, әлеуметтік табиғатын ескеріп, 

қарым-қатынас жасау біліктіліктерімізді жетілдіріп отырамыз.  
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Адамдар, негізінен, белгілі бір формада орын алатын тұлғааралық тілдік қатысым 

кезінде ғана өз ойлары, пікірлері, сезімдері, қалаулары мен тілектерін толыққанды 

түрде коммуниканттарына жеткізе білу мүмкіндігіне ие болады. Ол мүмкіндіктердің 

бірі әрі біздің тарапымыздан ең жиі қолданылатыны – вербалды сөйлеу әрекеті. Сөйлеу 

адамдардың тіл арқылы қарым-қатынас жасауының тарихи қалыптасқан формасы. 

Сөйлеу адамдардың қарым-қатынас кезінде бір-біріне ойларын жеткізудің негізгі 

құралы, дегенмен, ол ойлаудың негізгі механизмінің бірі боп саналады. [98, 427]. 

Тіптен психологиялық ойлау үрдісінің абстрактылы түрінің орын алуын сөйлеу мен 

тілсіз елестету мүмкін емес [1, 427].  

Сонымен қатар сөйлеу үрдісінде қатысушы коммуниканттардың көңіл күйлері 

мен сезімдерін саралайтын психологиялық контексте қарастырылады [2, 16]. Демек, 

тілдік қатысым барысында сөйлеушінің сойлеген сөзі мен тыңдаушының сол сөзді 

интерпретациялау әрекетіне олардың психологиялық көңіл күйлерінің әсері зор.  

Сөйлеудің экспрессивтік қызметі – әртүрлі хабарлар мен жай-жапсарлардың 

мәнерлі сөзбен, құлаққа жағымды үнмен, дауыс ырғағымен адамның жан дүниесін 

тебірентіп, өзгелерге жеткізу тәсілі. Экспрессивті сөйлеуде әрбір айтылған ой адамның 

сезіміне әсер етеді. Сондықтан сөйлеу әрекетінің бұл түрі сөздерді нақыштап айту мен 

ой жүйесінің қисынды болуын талап етеді. Сөйлеген сөз, айтылған ой – адам 

психикасына күшті әсер ететін құрал.  

Алғыс не қарғыс мәнді айтылымдардың экспрессивтік қызметі шынайы әрі олар 

спонтанды түрде айтылады. Мәселен, көбінесе жасы үлкен адамдар өзінен жасы кіші 

бейтаныс адам өзіне көмек берген жағдаятта оған ризашылығын білдіру мақсатында 

алғысын айтып «Рақмет, қарағым, бақытты бол!», «Рақмет, балам, үлкен азамат бол!» 

деп өзінің ақ тілегін жаудырады. Берілген мысалдағы секілді сөз орамдары 

(айтылымдар) адресанттың бойында көңіл күй өзгерісін тудырады. Сөйтіп марқайып 

қалу секілді психологиялық өзгеріс орын алады. Немесе күнделікті қарапайым 

тұрмыстық ауызекі дискурстарда жиі байқауға болатын жасы кіші жасөспірімнің өзінен 

жасы үлкен кісімен амандасқанда соңғысының біріншісіне «Дәу жігіт бол!» деген 

жауабы және жас келіннің қайын жұртының үлкен мүшелеріне сәлем салғанда олардың 

келінге «Бақытты бол, келінжан!» деп ризашылығын білдіруі де ризашылық 

стратегиялары екендігінен хабар береді.  

Жоғарыда келтірілген мысалдар адресанттың көңіл күйіндегі оңтайлы, жақсы 

өзгерістерге байланысты айтылған қалау, тілек мәнді сөйлеу актілерінен болса, енді 

сөйлеушінің көңіл күйіндегі адресат туғызған кері өзгеріске байланысты айтылған 

қалау, тілек мәнді сөйлеу актілерін қарастырамыз. Мәселен: 

- Жаман... шірік... – деді ол тістене сөйлеп. -сенен күтіп-ақ ем осыны! Не әкеңнің 

құны қалды? Не болды енді? Өлдің ғой... өлсең етті мұнан да... [3, 20] 

- Өй, аузыңды ұрайын, жаман неме! – деді атам жекіріп. – Тұржанның тепкісін 

Аянмен бірге көрсең етті.. жаны тәтті шірік, көрінбе көзіме!.. [102,30] 

Берілген айтылымдардан оларды айтушы адресанттың сөйлесім жағдаятында өз 

адресатына ашуланып тұрғанын аңғару қиын емес. Демек, қатысымның психологиялық 

контексті қарым-қатынастың әрімен қарай өрбу факторына ерекше ықпалын 

қалдырмақ. 

Бұл өз кезегінде «ойлау мен сөйлеу арасындағы байланыс адамдарға өзара 

ойларымен алмасуға мүмкіндік береді» делінген Р.С. Немовтың психологиялық 

сөздігіндегі сөйлеу жайындағы тұжырымдаманың ақиқаттығының дәлелі. Себебі 

сөйлеу мен сөйлеу актісінің берілген анықтамаларынан біз сөйлеу актісінің тілдік 

қарым-қатынас барысында сөйлеушінің ойлау үрдісін жүзеге асырып барып, сөзіне 

интенционалдық мағына бергеннен кейінгі сөйлеуі деп түсінеміз. Яғни, орын алған 



332 
 

коммуникативтік актісі барысында ойланып-толғанып, сөзін ой елегінен өткізіп барып, 

арнайы бір мақсатқа қол жеткізу үшін сөйлеу үрдісі сөйлеу актісі.  

Коммуниканттардың қатысымдық құзыреттіліктерінің бір компоненті –

стратегиялық құзыреттіліктер. Ал енді осы құзіреттіліктерді құраушы – 

коммуникативтік (сөйлеу) стратегиялар мен тактикалар. Стратегиялық құзыреттілік 

дегеніміз – тұлғаның коммуникативтік стратегиялар мен категорияларға байланысты 

біліктіліктері мен білімдері. В.А. Звегинцев адам сөйлеуде тек тілдік бірліктерді 

пайдаланбайды, сонымен қатар сөйлеу үрдісінде ойдың, ым-ишараның атқаратын 

қызметі ерекше, сондықтан сөйлеу құбылысының қасиетін түсіну үшін оны үш жақты 

қарастыруда тіл – сөйлеу – ой арасындағы қатынас маңызды деп көрсетеді. Ғалымның 

пікірінше, тіл мен сөйлеу бір-біріне тәуелді деген пікір ұстанады [4, 140].  

Тілдік қатынастың туындауына әлеумет, қоғам қажет екені белгілі. Бірақ, тіл мен 

сөйлеу өзара байланысты болса да, сөйлеудің даралығын адамның психикалық 

қабілеттері мен қасиеттері анықтайды.  

Демек, сөйлеу үрдісінің нәтижесі белгілі бір іс-әрекетті сөйлеу арқылы жүзеге 

асырып отырған – сөйлеу актісі болса, сөйлеу актісінің коммуникативтік акт 

барысында қолданылуының мақсатын анықтап, бағдарлап отыратын иллокутивтік 

актінің алғышарты адресаттың интенциясы. Екіншісі, вербалды және бейвербалды 

бірліктердің көмегімен коммуникативтік мақсатқа қол жеткізуге арналған сөйлеу 

әрекеттерінің жалпы жоспары ретінде бағаланатын – сөйлеу стратегиялары. Үшінші, 

нақты жағдаяттарда алдын ала қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін орын алатын 

сөйлеу амалдары – коммуникативтік (сөйлеу) тактикалар.  

Сөйлеу стратегиясының «сөйлеу стратегиясы дегеніміз сөйлесім жағдаятының 

нақты шарттары мен коммуниканттардың тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып, 

тілдік қатысымды жоспарлау мен сол жоспарды тілдік қарым-қатынас барысында 

жүзеге асыру [5, 252]» деген анықтамасына байланысты коммуниканттардың бұл 

әрекетін сөйлеудің фазалары мен сөйлеу әрекетінің психология ғылымында көрсетілген 

сатыларының ішінен: сөйлеуге даярлық және жоспарлау сатыларына жатқыза аламыз. 

Ал өз кезегінде психология ғылымында сөйлеу фазалары мен сөйлеу әрекетінің 

сатылары: а) сөйлеуге даярлық; ә) жоспарлау; б) жүзеге асыру; в) бақылау сатылары 

деп төрт негізгі фазалар мен сатыларға бөлінген [6, 157]. 

Сонымен коммуникативтік стратегия дегеніміз коммуникативтік мақсатқа қол 

жеткізуге бағытталған сөйлеу әрекеттерінің жоспары десек, калау, тілек мәнді сөйлеу 

актілерін тілдік қатысым барысында біз түрлі психологиялық көңіл күйімізді жеткізу, 

өтініш айту, құттықтау, өкініш білдіру үшін қолданамыз. Олар: 

1. Алғыс айту стратегиясы. Алғыс айту стратегиясы адресанттың адресатқа 

қатысты оңтайлы түрлі көңіл күйін жеткізу мақсатында айтылатын қалау, тілек мәнді 

сөйлеу актілерін айтқанда сөйлеушінің ұстанатын стратегиясы. Бұл стратегияны 

басшылыққа ала отырып тыңдаушысына калауы мен тілегін білдірген сөйлеуші сөзін өз 

рақметін айтуымен бастайды. Мысалы: 

 «Рақмет, қарағым, өркенің өссін!»  

«Рақмет, балам, қолдарың дерт көрмесін!» 

Сөйлеу актілерін осылайша айтылу кезінде адресанттың басшылыққа алатын 

коммуникативтік стратегиялармен тығыз байланыста зерттеудің өзіндік орны бар. 

Қазақ тілінде алғыс айту стратегиясын басшылыққа ала отырып, тілдік катысым 

барысында айтылған қалау, тілек мәнді айтылымдар халқымыздың ұлттық сөйлеу 

әдебіне тән ерекшеліктерінің бірі десек те болады. Ал қазақ ұлтының әлеуметтік, тілдік 

сөйлеу әдебі мен нормаларының өзіндік ерекшеліктеріне байланысты бұл типтегі 

айтылымдар қалау, тілек мәнді айтылымдар санатында танылып, ондағы «Рақмет» сөзі 

тек қана фатикалық қызмет атқарады. 
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2. Құттықтау стратегиясы. Құттықтау стратегиясын сөйлеушілер адресаттың 

өміріндегі айтулы күн немесе оқиға және әртүрлі мемлекеттік, діни т.б. мерекелерге 

байланысты айтылатын қалау, тілек мәнді сөйлеу актілерін тыңдаушысына жолдаған 

кезде басшылыққа алады. Бұл типтегі құттықтау мәнді сөйлеу актілерінің алдында, 

көбінесе, құттықтау сөзінің өзі айтылып, соңынан адресанттың ақ тілегі ілеспек. 

Мысалы: 

А. Жаңа жыл құтты болсын! Жаңа жыл тың шығармашылық ойлар, биік кәсіби 

жетістіктер, керемет оң өзгерістер, жарқын кездесулер мен қуанышты оқиғалар, 

тамаша бастамалар мен оң шешімдер жылы болсын. 

Ә. Туған күнің құтты болсын! Өмір жасың ұзақ болсын! Әрдайым ата-анаңның 

үмітін ақтап, бәрімізді осындай қуаныш пен шаттыққа бөлеп жүр! 

Құттықтау стратегиясының аясында жұмсалған қалау, тілек мәнді айтылымдар 

пропозиционалдық мағынасы кең әрі сан алуан бола білмек. Бұл арада оптативті 

айтылымдардың пропозиционалдық мағынасына әсер етуші факторларға сөйлесім 

жағдаятының әлеуметтік, прагматикалық аспектілері, яғни коммуниканттардың өзара 

қарым-қатынас жақындығы, жас және жыныстық ерекшеліктері жатады. 

3. Қарғыс стратегиясы. Сөйлеушінің тілдік қатысымда аталмыш 

коммуникативтік стратегияны басшылыққа ала отырып, өзінің теріс мағыналы қалау, 

тілек мәнді сөйлеу актісін айтуының алғышарты оның тыңдаушысына, не үшінші 

жаққа қатысты ашулануы, ызалануы, налуы іспетті психологиялық көңіл күйі. 

А. - Құдай атсын сен екеуіңді! [7, 64]. 

Қалау, тілек 
мәнді сөйлеу 
актілерінің 

айтылу  
стратегиялары

Өтініш

Өкініш

Қалау

Ұсыныс

Қоштасу

Қарғыс

Құттықтау 

Жалбарыну

Жұбату

Алғыс айту
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4. Өкініш стратегиясы. Тілдік коммуниканттардың ішкі жан дүниесімен, көңіл 

күйімен тығыз байланыста қатысым үрдісі оны құрушы болады. Тілдік бірліктер 

арқылы біз өз сезімдерімізді жеткізіп отырамыз. Сондай сөйлесім жағдаяттары орын 

алған мезетте біздің қынжылу, ішкі өкінішімізді қоршаған ортамыздың бүгінгі таңдағы 

біздің қалауымыздан шыға бермейтін болмысын айтып жеткізу үшін өкініш 

стратегиясын қолданамыз. Өкініш стратегиясының жүзеге асуының сөйлеу 

тактикаларының бірі қалау, тілек мәнді сөйлеу актілері. Мысалы: 

А. – Барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен. Шіркін, ағама хат жазар 

едім, - деп күңкілдейтін [7, 17]. 

Ә. - Әттең, оқуың бөгет. Әйтпесе, сені өзіммен бірге ала кетер едім [101, 207]. 

Берілген мысалдардан біз сөйлеушінің өткен іске өкінішін, оның өзін қоршаған 

ортаның шындығы басқаша болғанын қалайтындығын түсіне аламыз. 

5. Ұсыныс стратегиясы. Ұсыныс стратегиясын қолданып, өз қалауы мен тілегін 

тыңдаушысына жеткізер кезде адресант, көбінесе, өз сөзін сұраулы сөйлем мaқымында 

құрады. Мысалы: 

А. - Жүр, ойнайсың ба? – деп дауыстай сөйледі [7, 26]. 

ә. - Әй, мен сендерге бір қызық айтайын ба, - деді ол сүйінші сұрағандай 

қуанышты үнмен [7, 27]. 

Б. - Мен жатақханаға барып келсем қайтеді? 

Бұл мысалдардан біз ұсыныс стратегиясын арқылы қалау мен тілекті жеткізерде 

сөйлеушінің өз дауыс ырғағын түрлендіретінін байқай аламыз. Коммуниканттардың 

олай етуінің себебі өз адресатының назарын аударту. 

6. Қоштасу стратегиясы. Аты айтып тұрғандай қоштасу стратегиясын 

қолданып сөйлеушілер өз қалаулары мен тілектерін тілдік қатысымды тәмамдау 

барысында жеткізбек. Әйтсе де, бұл қарапайым сөйлесім жағдаяты емес, өзара жақын 

қарым-қатынастағы адамдардың ұзақ мерзімге коштасарында орын алатын сөйлесім 

жағдаяты. Сол себептен, мұндай жағдайда адресант, көбінесе, жан дүниесінен шыққан 

шынайы қалауы мен тілегін білдіреді. Мысалы: 

А. – Қарағым, жолың болсын, - деді жыламсырап. - Жақсыдан қалған тұяқ ең, 

қайда жүрсең де аман бол. Адам болсаң тауып келерсің әлі... [7, 37]. 

7. Жұбату стратегиясы. Адресаттың өмірінде орын алған түрлі оқыс 

жағдайларда оның психологиялық жағдайы мен көңіл күйіне оңтайлы әсер етпек 

мақсатында біз оған жақсы тілектерімізді тілейміз. Мысалы: 

А. - Уайымдамаңыз, Жұмеке. Әуелі басыңыз аман болсын. Жер бетінде несібе 

көп. Бірлесіп күнелтіс жасармыз, - деді Сали [8, 51]. 

Күнделікте өмірде бір кісінің науқастанғанында немесе бір жақынынан 

айрылғанда біз оған тілегімізді жұбату стратегиясын басшылыққа ала отырып 

жеткіземіз. 

Аталмыш коммуникативтік стратегияларды пайдалануда «Мен сені үйге шақырар 

едім» сөз орамына «Мен сені үйге шақырғым келіп тұр» немесе «Сені үйге шақырғанды 

қалар едім» айтылымдары грамматикалық ерекшеліктері мен берер мағынасы бойынша 

болса да олардың баламалы айтылымдар ретінде қарастыруға болады. Алайда осы 

айтылымдарды қарым-қатынастың әртүрлі жағдаяттарында қарастырсақ мағыналары 

мүлдем өзгеріп кетеді. Сөйлеушінің айтайын деген ойын түсіну үшін осы сөйлемдерді 

талдап көрелік. Мысалы, «Мен сені үйге шақырар едім» деген айтылымда сөйлеуші 

белгілі бір иллокутивті мағынаны білдіруі мүмкін: 

1. Не қалайсың?  

2. Маған жақын адамсың.  

3. Қазір орындалмайды, кейін шақырамын.  

4. Өткен іске өкініш. 
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Ал «Сені үйге шақырғанды қалар едім» деген айтылымда сөйлеуші белгілі бір 

иллокутивті мағынаны білдіруі мүмкін: 

1. Өз құқығым өзімде емес. 

2. Менімен санаспайды.  

3. Мен бұл жерде кішкентай адаммын.  

4. Өкініш 

Демек, берілген жағдаяттарында өкініш стратегиясы басшылыққа алынып 

отырған кезде қалау, тілек мәнді сөйлеу қолданылып отыр. Ал ол тілдік қатысымда 

адресанттың қынжылуы мен өткен іске өкінішін сөйлесім жағдаятының психологиялық 

контексін сипаттап тұр. 

Ал «Мен сені үйге шақырғым келіп тұр» деген айтылымда сөйлеуші белгілі бір 

иллокутивті мағынаны білдіруі мүмкін: 

1. Мен қалаймын. 

2. Менің айтқаныммен жүресің бе? 

3. Көңілімді қалдырмайсың ба?  

4. Үйге келгеніңді қалап, тілеп тұрмын. 

Демек, контекстік мағынасы бір сөйлемдер болса да, олардың ар жағында әртүрлі 

мағына бары көрінеді. Сондықтан барлық ортативтерге бір негізгі семантикалық 

мағынаны белгілеу қиын. Мұндай айтылымдарды қолдану адамның танымдық 

қабілетіне тікелей байланысты екені белгілі. Егер тіл арқылы адам айналасындағы 

дүниені танып-білсе, танымының молдығы мен сөз байлығы арқылы мағынасы 

жасырын сөйлемдерді айта алады. Ал қарапайым айтылымдарға үлкен мағынаны, 

контекстік ойды сыйғызу үлкен шеберлікті талап етеді. Ал оны дамыту үшін сөйлеу 

үрдісінің психологиялық контексімен тығыз байланыстағы тілдік қатысымға дейінгі 

кезеңге тиесілі, ойлау үрдісінің нәтижесі болып табылатын коммуникативтік 

стратегиялар мен сөйлеудің аффективтік іспетті қызметтерін оқыту керек. Әрі олардың 

сөйлеу актісімен арасындағы байланысты естен шығармаған да жөн. 

Сөйлеу барысындағы тілдік құбылыстардың ерекшелігін тану арқылы 

коммуниканттың логикалық ойлауына оң әсері болады. Дәл осы ойлау жүйесінің 

дамуы, ең алдымен, оның өзін-өзі тануына алғышарт. Бұл өз кезегінде тілдік қарым-

қатынасқа түсушінің рефлексиясын дамытады, яғни өз ортасындағы орнын тани 

бастауы оның өзіндік санасының қалыптасуына мүмкіндік береді. 
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Қазақстан 
 

ТӘУКЕ ХАННЫҢ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕФОРМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 
 

Қазақ елі тәуелсіздікке қол жеткізіп, ел билеу тізгіні өз қолына тиген соң, әртүрлі 

егемендік нышандар ішінде ел билеу жүйесін де қалыптастырып келеді. Тәуелсіздік 

алғаннан бергі жылдары елімізде қалыптасып келе жатқан бұл билік жүйесі тақыр 

жерде пайда болмағанын, негізі етіп батыстық жүйе алынғанымен көне хандық билеу 

жүйесі элементтерінен де құр алақан еместігі. Еліміздегі президенттік билік жүйесі 

институты халқымыздың хандық билігінің тарихи жалғасы екендігіне көз жеткіземіз, 

ол жалғастық ғылыми тұрғыдан біршама дәлелденеді. Ал мұның үлкен тәрбиелік те, 

танымдық та маңызының бар екені анық, оны жете түсіну жалпы халқымыз үшін, 

жеткіншек жастар үшін, әсіресе мемлекеттік қызметте жүрген азаматтарға да  қажет. 

Осыған орай, көне ұлттық жүйеміздегі  биліктің тарихын қозғаудың ғылыми негізі бар. 

Қазақ хандығының билеу жүйесі тарихында ерекше орын алатын тарихы 

тұлғалардың бірі Тәуке хан болып табылады.Тәуке хан ел билеген кез-халық есінде 

«қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» тыныш берекелі заман болып қалды.Тәуке хан 

өзінің жүргізген және іске асырған реформаларының бары-сында өзінен бұрынғы 

хандар тұсында ішкі тартыс салдарынан ыдырай баста-ған үш жүздің басын бір жерге 

қосты, жеке-жеке ұлыстарды билеген сұлтан-дардың даралануына тежеу салып, қазақ 

мемлекетінің ішкі бірлігін бекемдеуге барлық шараларды қолданып, қазақ хандығын 

күшейтті.  

Ұзақ қақтығыстарды есептемегеннің өзінде 1711-1712, 1714,1717 жылдары қазақ 

пен қалмақ арасында жиі қақтығыстар мен ірі соғыстардың болғаны белгілі. Тәуке хан 

қырғыздарды олардың өз биі Қоқым, Қарашар арқылы, қарақалпақ тайпаларын 

олардың өз биі Сасық би арқылы басқарып отырған. Бұл шаралар іс жүзінде жоңғар 

қалмақтарының шабуылынан қорғануды қажет еткен қазақ, қырғыз және қарақалпақ 

халықтарының әскери-саяси одағы сипатында болған. Бұл мысалдан Тәуке ханның өз 

халқының тағдыр-тауқыметін алыстан болжай білген, ел бірлігі үшін барлық күш-

жігерін, білімін аямай сарп еткен, көреген мемлекет қайраткері болғанын білеміз. 

Орыстың белгілі қоғам қайраткері әрі тарихшысы А.И. Левшин зор көрегендікпен 

Тәукені көне Спартаның ақылғой заңгерлері Ликургпен, Драконтпен теңеген еді. 

«Тәуке, – деп жазды ол, – румен ру арасыңда жыл-дар бойы созылып келе жатқан қан 

төгіске тосқауыл қойды, сондай-ақ ол өзіне тән кемеңгерлігімен әлсіздерді күштілерге 

қарсы жұмылдырып, ал күштілерді заңмен ауыздықтай білді» [1]. 

Тәуке ханның елі үшін сіңірген ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар аударады. 

Бірі-елдің іргесін аман сақтауда сыртқы саясатты білгірікпен жүргізіп, анталаған көп 

дұшпанға бел аудырмағаны. Екіншісі-елдің ішкі жағдайын реттеудегі саяси-құқықтық 

тәртіпті орнатуы.  

Әз Тәукенің қазақ мемлекетін басқарудағы ішкі саяси бағыты, қол астындағы 

әлеуметтік топтар және олардың өзара қарым-қатынас мәселелеріне де қысқаша 

сараптама беру жөн деп ойлаймыз. Тәуке хан ордасы Түркістанда болған. Билігінің 

алғашқы жылында Тәуке Тәшкентті де бағындырады. Бұл туралы Бұхар тарихшысы 

Мұхаммед Эминнің еңбегінде айтылады. 

Тәуке хан тұсында тұрақты мемлекеттік органдар: хан кеңесі, билер кеңесі жұмыс 

істеп, жыл сайын үш жүздің шонжарларының съезін өткізу қалыптасты.  

Әз Тәуке хан сұлтандар билігінің әлсіреп бара жатқанын дер кезінде көре біліп, 

билер рөлін, беделін күшейтеді. Нәтижесінде, билер әділ сот қызметінен бастап ру 
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басшысына дейінгі, қажет болған жағдайда елшілік қызметтерді де атқарады. Мәселен, 

Қаздауысты Қазыбек, Шақшақұлы Жәнібек және тағы басқа билердің елші болып 

барғаны баршаға аян. Әз Тәуке айналасына беделді, от ауыз, орақ тілді шешен билерді 

жинап, ел, мемлекет деңгейіндегі маңызды мәселелерді шешуде кеңесіп отырды. 

Тәукенің Қазақ мемлекетінің саяси бірлігін нығайту бағытында құрған билер кеңесінің 

маңызы ерекше болды. Билер кеңесіне тұрақты заңды күші бар, кеңесші мәртебесі 

берілді. Билер кеңесінің шешімімен хан міндетті түрде санасқан. Билер кеңесі заң 

шығарушы міндетін де атқарған. Сот істерін жеке билер шеше алмаған жағдайда, оны 

билер кеңесі немесе хан қарайтын болған. Тәуке ханның билік құрған кезеңінде оның 

пәрменімен билер кеңесімен қатар «халық жиналысы» өткізіліп тұрған. Ол орыс 

деректерінде «старшиндар жиналысы» деп көрсетілген. Орыс елшілері Скибин мен 

Трошин, Кобяков мәліметтерінде: «20 желтоқсанда (1693) Тәуке хан Қазақ ордасының 

игі жақсыларын жинады», енді бірде олар «Тәуке ханға Түркістанның ұлыстарынан 

қожа мен қазақтар келіп, Ресей туралы айтты» деп хабарлайды. Халық жиналысы 

төтенше жағдайда ғана емес, сыртқы саяси мәселелерді шешу максатында да 

шақырылып отырған. Тәуке тұрақты күздік жиналысты да бекіткен. Бұл туралы оның 

заңында былай делінген: «Хан және басқа сұлтан, ақсақалдар, рубасылары тек халық 

ісін шешу үшін күзде жиналуы қажет және мұнда қару жасанып келуге міндетті» [1]. 

Тәуке хан билігінің бір бөлігін беру жолымен ықпалды билерді мемлекеттік 

істерге тартуға бағытталған саясат ұстанды. Ол қазақтың үш жүзінің ең беделді 

билерінің қатысуымен «Билер кеңесін» сәтті ұйымдастырып отырды. Ұлы Жүзде Төле 

бидің, Орта Жүзде Қазыбек бидің, Кіші Жүзде Әйтеке бидің беделі ерекше болды. 

Олардың даналығы мен кемеңгерлігі ойрат жаулап алушыларына қарсы қазақ 

халқының күшін біріктіруге, сондай-ақ хандықты ауыр сындардан алып өтуге 

бағытталды» [2]. 

Шындығында сол кездегі өзі тұтас адамдардың ішінен ең білікті билер мен 

жаужүрек батырларды тандап, оларды қасына топтастарып Қазақ елінің ішкі береке-

бірлігін, қуатын, сыртқы саясаттағы беделін барынша нығайтқан Әз Тәуке ханның 

ақылгөйлігі мен көрегендігіне лайықты баға бере отырып, болашақ ұрпақтарға оны үлгі 

етіп көрсетуге міндеттіміз. 

Тәуке хан билік құрған кезенде, біртұтас мемлекет ретінде калыптасып нығайған 

Қазақ ордасында жаңа сарындағы құқықтық реформалар қолға алы-нып жүзеге 

асырылғаны баршамызға мәлім. Тарихқа «Жеті жарғы» деген атпен енген Тәуке 

ханның заңдарын зерттеушілер қазақтардың бұған дейінгі қолда-нылып келген әдеттегі 

құқық нормаларының бір жүйеге келтіріліп, толық-тырылған нұсқасы деп бағалайды. 

Қазақ хандығының тарихында Тәуке ханның «Жеті Жарғысының» алатын орыны 

ерекше. Бұл халық жадына терең сіңген, ұлттық дәстүр-салтымызбен біте қайнасқан 

шоқтығы биік заңдар жиынтығы. Негізінен «Жеті Жарғы» қазақ қоғамын түгел 

қамтитын жеті ірі-ірі мәселелерге арналған. 

 Тәуке хан қазақтың атақты билерімен ақылдаса отырып, қазақтың әдеп-ғұрып 

заңдарын, билер сотының тәжірибелерін, аса білгірлікпен айтылған түйінді биліктерді 

жинақтап, өзінен бұрынғы «Қасымханның қасқа жолы», «Есімханның ескі жолы» 

сияқты қазақ заңдарын жаңа қалыптасқан жағдайға сай өзгертіп, толықтырып дамыту 

негізінде «Жеті Жарғы» заңдар жинағын жасады. Қазақстанның құқықтану ғылымында 

«Жеті Жарғы» заңын зерттеу, зерделеу сараптау мәселелері кеңестік тотаритарлық 

дәуірдің өзінде бастау алып, тәуелсіз еліміздің жағдайында бұл зерттеулер жаңа ұлттық 

мемлекеттік деңгейге көтеріліп, тың тұжырымдамалық тұрғыдағы объективті, ғылыми 

ізденістерге жол ашты. «Жеті Жарғы» заңын жан-жақты жіліктеп зерттеген әйгілі 

зерттеуші, академик С.З. Зимановтың [3], белгілі зерттеуші-ғалымдар Н. Өсерұлының 

[4], С. Өзбекұлының [5] еңбектеріне жоғары баға бере отырып, «Жеті Жарғыны» осы 
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заман ағымы тұрғысынан жүйелеу және қазіргі кезеңдегі қолда-ныстағы 

заңдарымызбен тарихи сабақтыстығы жөніндегі кейбір мәселелерге ден қоюды жөн 

көрдік . 

Сонымен 1684 жылы Тәуке ханның билер кеңесінде қабылданған «Жеті Жарғы» 

заңы ежелден қалыптасқан қалып-қағиданың, әдет-ғұрыптың, тәртіп тағылымның 

айнасы, бірден-бір үлгілі нұсқа болды. Оны кез-келген би емес, тек Төле би, Қаз 

дауысты Қазыбек би, Әйтеке би секілді ел билеудің, билік айтудың даңғыл жолынан 

өткен, ұлы сахараның сол замандағы тұрмыс тірші-лігін, қоғамдық-әлеуметтік, 

құқықтық жағдайын жетік білетін, сұңғыла, білімдар билер ғана жазуға қабілетті еді. 

Әсіресе, билер сотының тәжірибесі, кесімді биліктері өзгелерге үлгі болды. Билердің 

халықпен жақындасуы бұрын-ғыдан да артып, ел бірлігін нығайтты. Берілетін жаза 

қылмыскердің жасаған іс-әрекетіне сай қолданылды. Сотқа (яғни, билерге) еркіндік 

беріліп, олар жазаны ел жағдайына, саяси-әлеуметтік, сыртқы жағдайларына орай 

ауырлатуға не жеңілдетуге құқықты болды. 

«Жеті Жарғыда» жер дауы, жесір дауы, құн дауы, барымта, айып-жаза, алым-

салық, айтыс-тартыс, әмір-бұйрық, жол-жора, тағы да басқа көптеген әдет-ғұрыпқа 

байланысты жеті салада, жеті бағыт-бағдарда, жеті бунақ бапта сараланған, ел ішіндегі 

дау-жанжалды, ұрыс-керісті шешудің ең колайлы, ең керекті қағидалары жинақталған 

деп айтуға толық негіз бар. «Жеті Жарғының» кабылдануы елде келісім мәмілегершілік 

орнатып, жұртты ынтымаққа бастай-тын айтулы оқиға болғаны белгілі. Ұлы Абай 

өзінің «Қара сөздерінде» Жеті Жарғыға байланысты былай деп жазған: «Бұл билік 

деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді». Бұған бұрынғы 

«Қасымханның касқа жолын», «Есімханның ескі жолы», Әз Тәукенің Күлтөбенің 

басында күнде кеңес болғанда шығарған «Жеті Жарғысын» білмек керек Һәм, ол ескі 

сөздердің қайсысы заман өзгергендігін ескеріп, бұл жаңа заманға келіс-пейтұғын болса, 

оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу соларға жарарлық кісі болса керек 

еді, ондай кісі аз, яки тіпті жоқ» [6]. 

«Жеті Жарғының» мазмұны қазақ халқының философиялық көзқарас-тарымен өте 

шебер үйлестірілген бұл заң жинағы өзінің мәні жағынан елдің өміріне, тіршілік 

ерешеліктеріне сай келіп, оның ұлттық сана-сезімінің айнасы іспетті болды. «Жеті 

Жарғының» әрбір бабы сол кездегі заман талабына жауап беретіндей дәрежеде 

жасалған. Ол Қазақ елінің ұлттық бірлігін нығайтып, рулар арасындағы алауыздықты 

тежеуге көп үлес қосты.  

«Жеті жарғы» жеті заңнан құралды: 

1. Жер дауы заңы. 

2. Отбасы – неке заңы. 

3. Әскери заң. 

4. Сот заңы. 

5. Қылмысты істер заңы. 

6. Құн заңы. 

7. Жесір дауы заңы. 

«Жеті Жарғыда» әйелдер құқығы қатты қорғалды, шариат заңдарының әсері 

күшейе түсті. Билік істерді жүргізудің нақты жолдары көрсетіліп берілген. 

Нәтижесінде, «Жеті Жарғының» жарғы-ережелері Кеңес өкіметі орнағанда дейін 

сипатын жоймай келді. Сөйтіп, үш ғасыр бойы өз мәнін сақтап қала алды. 

Тәуке ханның мемлекеттік тұрғыдағы реформаторлық қызметі сол кезеңдегі қазақ 

қоғамының ішкі әлеуметтік-саяси өмірін реттеуге бағытталған жеке жарлықтар 

шығаруымен де ерекшеленеді. Көп уақыттар бойы ел аузында сақталып, одан кейінгі 

кезеңде белгілі зерттеуші А.И.Левшиннің[7] еңбегінде бейнеленген деректерге 

сүйенсек, Тәуке хан «Жеті Жарғымен» қоса төмендегі жарлықтарды шығарған: 
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- Халық істері жөніндегі мәселелер туралы пікірлесу үшін ханның өзі, сондай-ақ 

барлық сұлтандар, ру ақсақалдары мен билеушілері күзде Күлтөбенің басына 

жиналатын болсын; 

- Бірде-бір қазақ құрылтайға қарусыз келмесін. Қарусыз келген адамның дауыс 

беруге құқы жоқ, жасы кішілер оған орын бермей отыра беруіне болады; 

- Сұлтандардан басқа, әрбір қару асына алатын кісі ханға және халық 

билеушілеріне жыл сайын өзінің мал-мүлкінің жиырмадан бір бөлігі мөлше-лерінде 

салық төлеп отыруға тиіс; 

-  Барлық ру-тайпалардың төл таңбасы болуы керек. Мал-мүліктің кімдікі екенін 

ажырату үшін ен таратылып басылсын. 
Тәуке ханның қазақтың әдет-ғұрып құқығын реформалау қызметіндегі 

жаңашылдығының бірі - қасиетті Құранға негізделген шариғат қағидаларын ұтымды 
пайдалануы болды десек қателеспейміз. Тәуке ханның «Жеті Жарғы» заңдар кодексін 
қабылдауы исламды қоғамдық өмір мен заңдық тәжірибеде қолдануда айтарлықтай 
үлкен қадам болды. Әрбір реформа  сайын қазақ-стандық заңнамадағы шариғаттың рөлі 
ұлғая бастады. Осы құжатта көрсетілген әкімшілік, қылмыс және азаматтық құқық 
нормалары айтарлықтай дәрежеде шариғатқа жүгінген. Жекелей алғанда, «Жеті 
Жарғы» заңдары мемлекет тарапынан мұсылман дінінің қолдауын мойындаған. 
Байыптап қараған адам шариғат үкімдерінде үлкен ізгілік (гуманистік) көзқарас пен 
әділдік жатқанын байқар еді. Мұны шариғат үкімдері заңдық-соттық жүйеде мықтап 
енген қазіргі ислам әлемінің 30-дан астам елінің өмірінен байқауға болады. 

Қорыта келгенде, қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастауында ерекше орын алған  
тарихи тұлға Тәуке ханның саяси-құқықтық қызметі зор.  Сонымен қатар Қазақ 
хандығының тарихы және оның билеушілерінің отандық тарихта алатын орына ерекше 
назар аудару ұлттық сана-сезімге жасайтын ықпалын ашып көрсетуде маңызды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1. А.И.Левшин. Описание киргиз-казачьих, или кригиз-кайсацских, орд и степей 

(под общ. ред, акад. М.К.Козыбаева). - Алматы, "Санат", 2009. - 656 стр.  
2. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) Бес томдық. 2-том.-Алматы: 

Атамұра, 2010.-640б.; 435-б.. 
3. Зиманов С.З. Қазақтың ата заңдары және оның  бастаулары // Қазақтың ата 

заңдары. Құжаттар, деректер және зерттеулер: 10 томдық. – Өзгертіліп, толықтырылған 
2-басылым / Бағдарлама жетекшісі: С.З. Зиманов. – Алматы: Жеті жарғы, 2004. – Т.1. – 
29-39 бб. 

4. Өсерұлы Н. Қазақтың үкім-кесімдері. – Алматы: Ана тілі, 1994. – 104 б. 
5. Өзбекұлы С. Мұра.-Алматы: Қайнар, 1992. -304с. 
6.Құнанбаев А. Қара сөздері. 1995. Үшінші сөз, 20 бет. 
7. Материалы по казахскому обычному праву. – Алматы, 1998. – Т.1. – 463 с. 
 

 

УДК 336.02(574) 

ҒАЗИЗОВА А.Қ., АКЫЛБЕКОВ Р., ЖАПАРОВА А.М. 

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

В условиях рыночной экономики, когда результаты хозяйственной деятельности 

любого предприятия зависят от огромного числа факторов, последствия которых 

предсказать с достаточной степенью точности не всегда представляется возможным, 

вопрос несостоятельности и банкротства приобретает вполне объективный характер. 

Институт банкротства и несостоятельности нерентабельно работающих субъектов 
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рыночных отношений, с одной стороны, минимизирует последствия стихийных 

колебаний, а, с другой стороны, способствует оптимальному перераспределению 

избыточных материальных и трудовых ресурсов в наиболее перспективные растущие 

отрасли. 

Практика показала, что, чем более организован рынок, тем больше у каждого из 

его субъектов возможностей для предупреждения и, соответственно, сглаживания 

возможного негативного действия правила «невидимой руки» и иных стихийных 

обстоятельств. В современных условиях точность прогнозов существенно возрастает за 

счет широких возможностей информационного обеспечения. 

Резкий переход от плановой системы хозяйствования к рыночной экономике в 

Казахстане привел к тому, что большинство предприятий реального сектора экономики 

оказалось в кризисном состоянии. И до сегодняшнего дня проблема обеспечения 

эффективной работы хозяйствующих субъектов и финансового оздоровления все еще 

является достаточной острой. В последние годы количество ликвидированных по 

причине несостоятельности предприятий увеличивается. 

Причина не только в том, что еще не достигнута необходимая устойчивость 

экономики в целом, но и в том, что в сфере функционирования собственно института 

несостоятельности, реструктуризации и санации предприятий остаются нерешенными 

множество вопросов.  

Общая идеология казахстанского законодательства о несостоятельности 

ориентирована на гипотетически саморегулирующийся «чистый» рынок, «невидимая 

рука» которого, якобы, автоматически перераспределяет наиболее оптимальным 

образом трудовые и материальные ресурсы общества. Этот фактор в совокупности с 

несовершенством инфраструктуры рынка и слабостью правовой системы привел к 

тому, что применение института несостоятельности предприятий в казахстанских 

условиях не оказывает того эффекта, который достигается благодаря нему в странах с 

развитой рыночной экономикой.  

В связи с тем, что задача вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 

конкурентоспособных стран признана как стратегическая цель, необходимо и на этом 

направлении определить цели и выработать механизмы, значительно повышающие 

устойчивость каждого предприятия. 

Исходя из опыта стран с развитой рыночной экономикой, где институт 

несостоятельности рассматривается в качестве одного из важнейших элементов 

государственной экономической политики и направлен на оздоровление, как отдельных 

хозяйствующих субъектов, так и национальных экономик в целом, в нашей республике 

также необходимо принять меры по созданию аналогичной эффективно работающей 

системы.  

Система государственного регулирования процессов банкротства в отечественной 

экономике не является эффективной и требует совершенствования. Для уменьшения 

количества негативных явлений в возникновении несостоятельности, и для того, чтобы 

институт банкротства служил в большинстве случаев финансовому оздоровлению, 

реструктуризации, а не ликвидации несостоятельной организации, защищал как права 

кредиторов, так и интересы собственников, необходимо усилить позицию государства в 

области регулирования процессов банкротства. 

Представляется, что для отечественной экономики в настоящее время необходима 

единая концепция развития государственной политики в области банкротства. 

Учитывая, что современная система регулирования несостоятельности должна 

соответствовать макроэкономической стратегии государства, данная концепция должна 

содержать комплекс законодательных актов и нормативных документов, на постоянной 
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основе совершенствуемых и дополняемых в соответствии с радикальными 

изменениями национальной экономики в условиях рынка.   

Так, помимо существующих закона Республики Казахстан «О банкротстве» с 

изменениями и дополнениями, «Правил взаимодействия государственных органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению фактов преднамеренного и ложного 

банкротства» и т.д., нужны еще законодательства о финансовом оздоровлении 

организаций, о саморегулируемых организациях, изменения в закон «Об акционерных 

обществах», вносящие положения о защите прав собственников при введении процедур 

банкротства в организациях, и др. 

Концепция развития государственной политики в области предотвращения 

банкротств должна включать в себя положения по созданию новых и укреплению 

существующих структур института банкротства. В настоящее время в решении 

вопросов оздоровления организаций в РК принимают участие многие структуры 

разных уровней системы государственного управления: Министерство финансов РК, 

Комитет по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК и его 

территориальные управления, Комитет государственных доходов Министерства 

финансов РК и его территориальные органы, АО «Центр по работе с финансовыми 

задолженностями» и его территориальные филиалы, Министерство юстиции РК, 

специализированные экономические суды, другие государственные и коммерческие 

организации. Вместе с тем, с целью разработки соответствующего механизма 

реализации государственной политики в области банкротства необходимо, в 

соответствии с мнениями специалистов, создание единого Координационного Совета 

по оздоровлению организаций. В состав этого Совета должны войти представители 

отраслевых ведомств, судебных органов, налоговых органов, органов исполнительной 

власти и др. 
В число основных задач единого Координационного Совета должны войти: 
- координация деятельности государственных и общественных организаций в 

области антикризисного управления и финансового оздоровления предприятий; 
- подготовка и реализация Национальной программы финансового оздоровления 

предприятий; 
- проведение анализа финансового состояния экономически и социально 

значимых предприятий республики, и выработка соответствующих мер по их 
оздоровлению; 

- контроль над осуществлением процедур банкротства на крупных и социально 
значимых неплатежеспособных предприятиях; 

-  осуществление кадровой политики в сфере антикризисного управления; 
- создание управляющих компаний, которые способны эффективно, комплексно 

и ответственно осуществлять процедуры финансового оздоровления на крупных и 
социально значимых предприятиях; 

-  формирование позитивного отношения обществ к процедурам банкротства  как 
к естественному экономическому процессу, 

- способствующему оздоровлению экономики; 
-  создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

антикризисных управляющих. 
В качестве альтернативы Координационного Совета можно предложить введение 

системы государственного контроля над процессами банкротства. По данной 
проблематике отечественным ученым Н.В.Никифоровой отмечается необходимость 
создания государством системы контроля платежеспособности предприятий с целью 
предотвращения передела собственности под видом банкротства. В связи с этим, 
актуализируется формирование государственного мониторинга на предмет 
несостоятельности организаций. 
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Анализ отечественной практики показывает, что существующие правила 
проведения мониторинга состояния платежеспособности организаций 
предусматривают осуществление управлением государственных доходов по областям, 
городам Астана и Алматы налогового контроля и составление ими на основе анализа 
платежеспособности реестра неплатежеспособных организаций, имеющих 
просроченную налоговую задолженность. Реестры неплатежеспособных организаций 
представляются в территориальные органы Комитета по работе с несостоятельными 
должниками Министерства финансов РК для выработки предложений по применению 
процедур банкротства в отношении неплатежеспособных организаций.   

Таким образом, в существующей системе финансового мониторинга занят 
ограниченный круг структур. Как нам кажется, требование эффективности 
обуславливает формирование совершенной системы государственного мониторинга 
информации о несостоятельности, которая в отличие от существующей системы, 
предполагает участие в ней широкого круга структур, охватывающих как 
государственные органы, так и коммерческие организации, а также юридические и 
физические лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема государственного мониторинга информации о несостоятельных 

организациях 
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Все структурные элементы данной системы, которые могут располагать 

сведениями о неплатежеспособности организации, по нашему мнению, должны 

сообщать информацию в Комитет по работе с несостоятельными должниками. 

Комитет, в свою очередь, при возникновении подозрений о несостоятельности 

организаций по результатам анализа своего уполномоченного органа по финансовому 

мониторингу или проверки независимой аудиторской компании принимает решение о 

принятии мер по недопущению банкротства, своевременному финансово-

экономическому оздоровлению несостоятельных организаций.  

На рисунке представлена схема финансового мониторинга организаций на 

предмет их возможной несостоятельности. Так, информацией о финансовой 

несостоятельности организаций могут владеть следующие территориальные 

государственные органы, коммерческие структуры, юридические и физические лица: 

- налоговые органы по результатам проведенных камеральных проверок; 

- коммерческие банки  при предоставлении кредитов и изучении кредитной 

истории; 

- аудиторские компании при проведении обязательного и инициативного аудита; 

- страховые компании при осуществлении обязательного и инициативного 

страхования;  

- статистическое управление при приеме и анализе финансово-экономических 

отчетов организаций; 

- поставщики при выполнении договорных обязательств; 

- собственники при осуществлении контроля за финансовым состоянием 

организации. 

Таким образом, предлагаемая нами новая система мониторинга, по нашему 

мнению, позволяет учесть интересы не только государства в части погашения 

налоговой задолженности, но и способствует удовлетворению требований всех других 

связанных с организацией структур, в том числе собственников, кредиторов и 

трудового коллектива.  

В контексте создания системы государственного контроля в области 

регулирования несостоятельности организаций, особо актуальным является развитие 

государственной политики по решению проблемы ложных и преднамеренных 

банкротств.  

Как уже отмечалось ранее, на сегодняшний день в государственной политике РК 

предотвращению преднамеренных и ложных банкротств отводится особое место. Как 

показывает анализ, правила взаимодействия государственных органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению фактов преднамеренного и ложного 

банкротства предусматривают действия в данной области налоговых органов, Комитета 

по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК и его 

территориальных органов, Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной 

преступностью и органов юстиции. Налоговые органы при осуществлении 

камерального контроля за налоговой отчетностью налогоплательщиков с целью 

выявления признаков преднамеренного и ложного банкротства обращают внимание на 

ухудшение финансового состояния организации, уменьшение степени  обеспеченности 

ее обязательств, рост налоговой и другой кредиторской задолженности, заключение 

сделок с целью вывода имущества, ценных бумаг и других активов организации и 

других нереальных сделок, которые могут повлечь преднамеренное банкротство 

организации. По результатам налогового контроля составляется перечень организаций, 

подпадающих под признаки преднамеренного или ложного банкротства, который 

направляется в соответствующие управления юстиции и республиканские 

государственные предприятия «Центры по недвижимости Комитета регистрационной 
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службы    Министерства    юстиции      Республики Казахстан» для осуществления 

контроля за совершением сделок с имуществом, сбора сведений о собственниках, 

учредителях (участниках) организации. В свою очередь, территориальные органы 

Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК в 

целях выявления признаков преднамеренного и ложного банкротства осуществляют 

контроль в процедурах банкротства и внесудебной процедуре ликвидации 

несостоятельности должника за деятельностью реабилитационных, конкурсных 

управляющих.  

Для улучшения финансового состояния предприятий предлагаем следующие 

рекомендации:  

- принять меры по снижению кредиторской задолженности; 

 следует увеличить объем инвестиций в основной капитал и его долю в общем 

имуществе организации; 

 необходимо повышать оборачиваемость оборотных средств предприятия; 

 обратить внимание на организацию производственного цикла, на 

рентабельность продукции, ее конкурентоспособность; 

 изменить отношение к управлению производством; 

 снизить долю заемных средств финансирования за счет прямых вложений в 

уставный капитал.  
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ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» [1] (далее – Указ) определил 

уголовную политику какважнейшеезвено правовой политики страны. 

Совершенствование уголовной политики осуществляется путем взаимосвязанной и 

комплексной коррекцииуголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства и реализации права. 

Согласно Указу развитие уголовно-правовойполитики должно осуществляться в 

двух направлениях. Первое направление ставит перед собой задачугуманизации 

наказания в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушениянебольшой и 

средней тяжести, а такжесоциально уязвимых групп населения. Второе направление 

касается ужесточения наказания для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления; лиц, скрывающихся от уголовного преследования и лиц, совершивших 

рецидив преступлений. 

http://www.wordbankrot.ua/
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Президент Республики Казахстан в послании «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции» [2] упоминает о внесении норм в 

законодательство, способствующих снижению репрессивности уголовного и уголовно-

процессуального права. 

Указом отмечается, что уголовная политика в Республике Казахстан должна быть 

приведена в соответствии с международными договорами, ратифицированными 

Республикой.Следуя практике зарубежных стран, в  Уголовныйкодекс Республики 

Казахстан [3] (далее – УК РК) было введено такое понятие как «уголовный проступок» 

- виновное деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой 

общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу 

причинения вреда личности, организации, обществу или государству.Главное 

отличиеуголовного проступка отуголовного преступления заключается в том, что за 

совершение уголовного проступкапредусмотрены более мягкие виды наказания, 

котороене повлечет судимости. Благодаря введению категории уголовного проступка 

произошла переоценка тяжести отдельных уголовных правонарушений. Так, 

преступления в экономической сфере, не представляющие большой общественной 

опасности, были переведены в разряд административных правонарушений. 

Однако введение уголовного проступка не является главной целью реформы 

уголовного законодательства в Казахстане. В редакции Уголовного кодекса от 12 июля 

2018 годазаконодательзначительно понизил размер штрафов за совершение уголовного 

проступка и преступления; ввел такие критерии для назначения штрафа как учет 

имущественного и семейного положения осужденного, возможности получения им 

заработной платы или иного дохода (ст. 41УК РК); добавил такой вид наказания за 

уголовные проступки как общественные работы (ст. 43 УК РК), расширил возможность 

замены вида наказания на более мягкий вид (ст. 55 УК РК) и другие изменения, 

влияющие на гуманизацию уголовного закона. 

Изменения в УК РК одновременно повлекли за собой изменения и в Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Казахстан [4] (далее – УПК РК). Например, в 

статье 136 УПК РК введен подпункт 1-1, согласно которому при избраниимеры 

пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого органу, ведущему 

уголовный процесс необходимо рассмотреть возможности применения менее строгой 

меры пресечения, если подобная мера предусмотрена уголовно-процессуальным 

законодательством. При выборе меры пресечения следственный судья или иное лицо, 

осуществляющее досудебное расследование, должно обосновать санкцию о 

применении выбранной меры пресечения и невозможность применения более мягких 

мер пресечения. 

Гуманизация коснулась так же и Уголовно-исполнительного кодекса [5] (далее – 

УИК РК), одним из существенных изменений которого стало 

перечислениевыплачиваемых осужденными штрафов и денежных средств 

изудерживаемой заработной платы (в случае применения такой меры наказания как 

исправительные работы) в Фонд компенсации потерпевшим, а не в доход государства, 

как это было ранее. Так же как и в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательствах, в уголовно-исполнительном законодательстве стало учитываться 

имущественное положение осужденного, которое позволяло в предыдущей редакции 

УИК РК получить отсрочку по штрафу до шести месяцев. В последней редакции 

кодекса ст. 50 п. 2 регулирующий порядок и условия исполнения наказания в виде 

штрафа, не устанавливает ограничений по сроку отсрочки уплаты штрафа. 

Таким образом, в Казахстане активно ведется политика гуманизации  и 

либерализации уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства, направленная на соответствие с международными стандартами прав 
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человека. Разработаны критерии, с учетом которых осужденные получают более 

справедливое решение, которое учитывает их социальное и материальное положение. В 

уголовный закон введены такие меры, которые позволяют человеку, совершившему 

уголовное правонарушение, получить приговор, не унижающий достоинство личности 

и соответствующий целям наказания – восстановлению социальной справедливости, 

исправлению осужденного и пресечения новых преступлений. 
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ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ СҰРАУЛЫ ЕСІМДІКТЕРДІҢ ҚАЙТАЛАНУЫ 
 

Әлемнің көне тілдерінің бірі болып есептелетін қытай тіліне адамдардың 

қызығушылығы күннен-күнге өсуде. Қытай тілі саласы - біздің еліміздегі жас 

мамандықтардың бірі деп айтсақ та болады.  

Қоғам, ғылым және философиялық ойдың дамуымен қатар, әр елдегі графикалық 

жазу біртіндеп әріптік жазумен ығыстырылды. Осы күнге дейін өзінің жалпы қалпын 

сақтап, қолданыста бар жазудың бірі – қытай тілі. Қазіргі таңда жазу белгілерінің 

семантикалық және фонетикалық түрлері бар, қытай иероглифтері - семантикалық 

белгілер, яғни әрбір иероглиф бір не бірнеше мағынаға ие. Сонау заманнан қытай 

иероглифтері әрине өзгеріске ұшырады, мемлекет тарапынан да қытай иероглифтерін 

тез есте сақтау үшін иероглифтерді бар мүмкіндігінше қысқартып, жеңілдету шаралары 

да өткізілді.Жазу қытай елінің тарихында Шан-Инь б.з.д. XV ғасырда бар болатын. 

Оған куә ретінде 1889 жылы Хэнань провинциясынан археологтардың қазба 

жұмыстары нәтижесінде табылған жануарлардың сүйегіндегі жазбалар. Сонымен қатар, 

асқа қолданатын ыдыстардың бетінде де көне жазбаның іздері табылған. 

Қытай тілінің грамматикасының бір ерекшелігі қайталанатын сұраулы есімдіктер 

болып табылады. Олар 谁, 什么 және т.б. Олар сөйлемде белгісіз заттардың атын 

алмастыруға кең қолданылады. Мұндай ерекшелік келесі мысалмен айқындалады: 

Мысалы: 你点什么我吃什么。nǐ diǎnshénme wǒ chī shénme. Сен не жесең, мен де 

соныжеймін. 

Сөзбе-сөзаударма: «Сен таңдағанын не, мен жеймін не». Басқа сөзбен айтқанда, 

сөйлеуші әңгімелесуші нақты не жейтінін білмейді, сәйкесінше ол оның жейтін 

тамағын 什么 shénme (не) сұраулы есімдігімен алмастырды, кейін қайтадан сөйлемнің 

http://ofernio.ru/udc/udc81.htm#81'1
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ішінде сол белгісіз затты атау үшін қолданады. Қазақ тілінде болса, біз бірінші реет 

белгісіз затқа «не» сұраулы есімдігін қолдандық, екінші реет белгісіз затты атағанда 

«соны», яғни сұраулы есімдік сілтеу есімдігіне ауысып кетті. Сонымен қатар түсінікті 

болу үшін, мынадай формуланы жазып алуға болады. «Сіз таңдағаныныз shenme, мен 

де жеймін shenme». Енді shenme орнына кез келген тағам атауын қоюға болады. 

Мысалы, күріш сөзін қолданып көрейік. Сонда: «Сенің таңдағаның күріш, мен де 

жеймін күрішті». «你点米饭我吃米饭».[2] 

Берілген мысалдарға сүйенсек, shenme сөзінің сөйлемде екі рет қайталануы 

белгісіз затты атау үшін қолданылады. 

Келесі қарастратын 谁 shéi (shuí) - кім? сұраулы есімдігінің сөйлемде 

қайталануы.[1] 谁 есімдігін сөйлемде екі рет қолдану қазақ тілінде «кімде....сонда, 

кімге...соған» есімдіктеріне сәйкес. 

Мысалы: 谁有钱谁有权。Shéi yǒu qián shéi yǒu quán.  

Кімде ақшасы бар, сонда билік те бар.  

谁要走谁就走。shéi yào zǒu shéi jiù zǒu.  

Кімнің барғысы келді, солар барады. 

Берілген мысалдарда қайталанатын 谁 сөзі әр түрлі есімдіктерге ауыссада, бір 

адамға ғана қатысты болып келеді. Әдетте ол белгісіз, адамның ойындағы тұлға.  

什么 shènme –не?  

2. 什么 есімдігінің қайталануымен бірнеше мысалдар қарастырайық. [1] Әдетте 

қазақ тілінде келесі құрылым қолданылады: «не... сонын барлығын» 

你要买什么, 那个商店有什么. 

Nǐ yāo mǎi shénme, nàgè shāngdiàn yǒu shénme. 

Сен не сатып алғын келеді, сонын барлығы бұл дүкенде бар. 

你有什么, 我买什么. 

Nǐ yǒu shé me, wǒ mǎi shénme. 

Сенде не бар, сонын барлығын сатып аламын. 

你要我做什么我就做什么. 

Nǐ yàowǒzuò shénmewǒ jiù zuò shénme. 

Сен не қаласаң, сонын барлығын істеймін! 

Байқағанымыздай, 什么 сөзін бір затты алмастырып, сол затты қайталау кезінде 

қолдана беруге болады. 

哪儿- Nǎ'er- қайда? 

Белгісіз жерді қытай тілінде 哪儿 есімдігінің қайталануы арқылы атауға болады. 

Қазақ тілінде құрылым өзгеше: «қайда...сонда» 

Мысалы: 

你去哪儿我就去哪儿 

Nǐ qù nǎ'er wǒ jiù qù nǎ'er 

Сен қайда барсан, мен де сонда барамын. (сен қайда-мен де сонда). 

那儿暖和咱们就去哪儿. 

Nà'er nuǎnhuo zánmen jiù qù nǎ'er. 

Жылы жер қайда, сонда барайық. 

怎么- Zěnme- қалай? қалайша? 
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怎么 есімдігін белгісіз іс-әрекеттің қайталануы кезінде қолданамыз. [1] Қазақ 

тілінде қайталау кезінде осындай құрылым қолданылады: «қалай...солай». 

Мысалы: 

他怎么做饭怎么好吃. 

Tā zěnme zuò fàn zěnme hào chī. 

Ол қалай дайындаса, солай дәмді болады. 

你想怎么做, 我同意怎么做. 

Nǐ xiǎngzěnmezuò, wǒtóngyì zěnmezuò. 

Сен қалай істесен, мен де солай істеймін. 

Қорыта айтқанда, қытай тілінде бір есімдікті екі рет қайталап қолдана береміз. 

你去哪儿我就去哪儿. Қазақ тілінде болса, есімдіктер саны өте көп, сондықтан, біз 

бірінші рет бір есімдікті, екінші рет басқа есімдікті қолданамыз. Сен қайда барсан, мен 

де сонда барамын.  

Сонымен қатар, сөзбе-сөз аудармау керек, әр сөйлемнің мағынасына көңіл бөлу 

керек. 你有什么, 我买什么.  Мысалы бұл сөйлемді сөзбе-сөз аударсақ: Сенде бар не, 

мен сатып аламын не. Байқағанымыздай мағынасы мүлдем түсініксіз. Енді мағынасына 

сай аударсақ: Сенде не бар, сонын барлығын сатып аламын. Әр сөйлемді аударғанда 

мұқият болу керек. Сөйлемді контекстке сай, грамматикалық-аудармалық әдіс арқылы 

аудару керек. Яғни, грамматиканы негізге ала отырып, ана тілмен шет тілді салыстыра 

отырып аудару керек. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К НАУЧНОМУ ЗНАНИЮ 
 

Сложившаяся и функционирующая дисциплинарная структура науки вполне 

эффективно решает многие научные проблемы, однако сегодня такая структура всё 

чаще наталкивается на дисциплинарные границы, препятствующие целостному 

восприятию реальности[1]. 

Исследования на стыке наук – это одна из актуальных тенденций развития 

научного знания, попытка преодоления его фрагментарности. Недостаток 

междисциплинарных оснований развития науки сегодня наиболее остро ощущаетсяв 

системевысшего образования. Междисциплинарность – это одна из актуальных 

тенденций развития научного знания о человеке, природе и обществе, попытка 

преодоления фрагментарности такого знания.  

Автором применён междисциплинарный подход к изучению особенностей 

межэтнической семьи и как социального института, и какмалой группы. Изучение 

феномена межэтнической семьи в нашем регионе практически не проводилось. 

Недостаточная разработанность в науке, демографическая ситуация, сложность объекта 
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изучения, междисциплинарный характер проблемы потребовали привлечения 

материалов по социологии, психологии личности, философии, этнологии, 

этнопсихологии, истории, демографии.В ходе исследования, проведённого автором, 

привлекались данныестатистики, истории, этнологии, социологии, психологии, что 

позволило проанализировать динамику межэтнической брачности в регионе, а также 

факторов, её обуславливающих. Осуществлена типология национально-смешанных 

семей в республике, выявлены психологические особенности лиц, вступающих в 

межэтническийбрак: оценочная направленность этнических стереотипов, уровня 

тревожности,локуса контроля; этническая толерантность. Изучены особенности 

менталитета лиц основных этносов региона 

Семья и семейный уклад народов Северного Кавказа нашли достаточное 

отражение в обширной дореволюционной и советской литературе. Во многих работах 

кавказоведческой тематики авторы касаются различных сторон семейного быта. 

Однако в этих трудах исследуются этнографические аспекты тех или иных сторон 

семейного уклада различных кавказских народов. И большей частью онипосвящены 

дореволюционному быту. Впервые в нашей республикебыла предпринята 

классификация национально-смешанных семей в регионе. Для удобства анализа все 

межэтнические семьи в республике мы классифицировали исходя из национальности 

одного из супругов, получив три группы национально-смешанных семей. 

В ходе нашего исследованияпроананализирована динамика межэтнической 

брачности в ретроспективе, начиная со времён Ивана Грозного и до настоящего 

времени, для чего были рассмотрены как исторические источники, так и проведён 

подсчёт количества национально-смешанных браков в архиве республиканского 

ЗАГСа, так как данные о количестве межэтнических браков не фиксируются органами 

ЗАГС  и статистики. В ходе работы в архивесЗАГСа выявлено: по сравнению с 

советским временем значительно уменьшилось количество регистрируемых 

смешанных браков. 

Для анализа факторов, обуславливающих межэтническую брачность в регионе, 

проанализированы материалы, характеризующие имплицитные концепции личности 

народов Северного Кавказа, особенности северокавказской ментальности, присущие, в 

частности, адыгам, так как большая часть межэтнических семей в нашем регионе 

создаются именно представителями титульного этноса.НаСеверном Кавказе 

существуют определенные, во многом сходные у многих народов, проживающих на 

Северном Кавказе, этикетныеформы (модели поведения), отличающиеся от 

традиционных этикетных форм поведения, характерных для русского этноса. Эти 

модели поведения сохраняют свою актуальность и сейчас, т.к. адыги и другие 

северокавказские народы не утратили этносоциотипические модели поведения. В 

период возрождения национального самосознания, повышенного внимания к 

традиционным стереотипным формам поведения этносоциотипические модели 

поведения не ушли в прошлое, а, наоборот, актуализировались в сознании 

представителей этноса. В частности, в менталитете адыгов актуализируется 

всеобъемлющийэтнический стереотип – «адыгагъэ» (адыгство), «адыгэхабзэ» – это 

свод нормативных предписаний, правил поведения для всех адыгов, включающий: 

1) беспрекословное подчинение младших старшим ипочтительное отношение к 

пожилым; 

2) глубокое уважение гостя итщательное его обхаживание; 

3) уважение человеческого достоинства каждой личности, независимо от 

социального положения, национальной и религиозной принадлежности; 

4) строгое оберегание,сохранение чести семьи;  

5) верность данному слову, честность, справедливость, храбрость, выдержка;  
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6) умение говорить красиво, наличие ценных мыслей в разговоре; 

7) верность в супружеской жизни, глубокое уважение женщин;  

8) скромность и красивое поведение в общественных местах и в личной жизни, 

строгая умеренность в употреблении алкогольных напитков; 

9) оказание помощи нуждающимся;  

10) строгое подчинение детей отцу;  

11) нетерпимость к нарушению какого-либо из этих принципов. 

Это материалы этнологии, философии. 

В ходе исследования использовались методы социальной психологии для 

изучения личностных социально-перцептивных особенностей супругов в моно- и 

межэтническом браке. Для того чтобы выяснить, каковы личностные особенности лиц, 

создавших межэтниескую, и лиц, создавших моноэтническую семью, была разработана 

анкета, состоящая из 25 вопросов. Параллельно с анкетированием использовался метод 

глубинного нестандартизированного интервью. Было опрошено 145 респондентов 

(состоящих в межэтническом адыго-русском браке; адыги, состоящие в 

моноэтническом браке; русские, заключившие моноэтнический брак). Ставилась 

задача: выявить особенности социальной перцепции респондентов [2, с. 97]. 

Изучалась этническая толерантность исследуемых. Пронализированы позитивные 

и негативные компоненты авто-и гетеростереотипов, сделан вывод: в группе адыгов, 

состоящих в мононациональном браке, резкое преобладание позитивных характеристик 

при почти полном отсутствии негативных, что свидетельствует о выраженности 

позитивной групповой идентичности респондентов, а также о появлении механизмов 

социально-психологической защиты. Соотношение позитивных и негативных 

компонентов авто- и гетеростереотипов свидетельствует о толерантности всех трех 

групп обследуемых, однако в группе лиц, заключивших межэтнический брак, 

этническая толерантность к представителям иной культуры выражена более отчетливо, 

т.к. свидетельство этнической толерантности - позитивный образ своей культуры, при 

сохранении позитивного образа иной.  

Анализ личностных качеств супругов, состоящих в моно- и межэтническом браке, 

подтверждает: среди заключивших межэтнический брак больше лиц с более низким 

уровнем личностной тревожности. 

Таким образом, междисциплинарный подход, привлечение методов и данных 

различных областей научного знания позволили определить закономерности влияния 

менталитета на динамикумежэтнической брачности в полиэтническом регионе; описать 

особенности имплицитной картины мира, этносов, населяющих Республику Адыгея; 

проанализировать особенности функционированиядинамического образования – 

межэтнической семьи; выявить динамику межэтнической брачности[3, с. 39]. 

Междисциплинарный подход способствовал получению нового знания, 

максимально полного изучения феномена межэтнической семьи в регионе.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Одной из важных и актуальных на сегодняшний день тем является оказание 

юридических услуг. 

С переходом нашей страны на рыночную экономику и изменением 

государственного устройства на демократическую республику наблюдается рост 

потребности населения в оказании юридических услуг. Объясняется это значительным 

расширением спектра правоотношений между гражданами, а также между гражданами 

и государством, которое, в свою очередь, приводит к потребности в защите прав и 

отстаивании законных интересов. 

Ежедневно мы, не желая того, сталкиваемся с различными неприятными 

бытовыми ситуациями, которые в правовом обществе могут являться причиной 

обращения за оказанием юридических услуг: посещение ресторана, покупка продуктов, 

проезд на автобусе или поход в кинотеатр. И таких ситуаций можно насчитать сотни и 

даже тысячи. Следует понимать, что есть нечто, объединяющее их все – это 

правоотношения. В юридической науке под правоотношениями понимаются 

отношения между субъектами права, регулируемые его нормами. Нормы, в свою 

очередь, санкционируются и защищаются государством. Обсчитали в ресторане, 

продали билет не на то место в кинотеатре, отказались принимать товар по 

гарантийному случаю или отказали в его продаже – во всех этих и многих иных 

ситуациях нарушаются права человека и гражданина и любая из них может (а в 

некоторых случаях – просто должна) являться причиной для обращения за оказанием 

юридических услуг по защите нарушенных гражданских прав. 

Другими причинами возрастающего интереса к оказанию юридических услуг, 

таких как, например, платная юридическая консультация, являются сложная структура 

правовой системы РК, тяжелый слог изложения нормативной базы, а также 

загруженность правовых норм юридическими терминами, которые не всегда понятны 

для граждан, не имеющих юридического образования. 

Юридические услуги - это услуги правового характера, в том числе 

предоставление разъяснений и консультаций, подготовка и экспертиза документов, 

представление интересов заказчиков в судах 

Юридические услуги в своём понимании представляют собой ряд 

специализированных действий и особенностей. На сегодняшнее время они стали 

пользоваться не малым спросом, а пользуются всё большей популярностью. Такое 

явление возникло благодаря тому, что появилось множество факторов в жизни людей, 

которые стали иметь юридический подтекст. 

Данные факторы возникают в результате того что любой человек, будь то 

предприниматель или же простой гражданин начинает понимать что без качественной 

и полноценной юридической поддержки обойтись очень сложно. К примеру, 

бизнесмену без помощи юридической консультации будет достаточно сложно 

совершить полноценную сделку и подписать необходимый для него договор. К тому 

же, данные виды услуг необходимы также на фоне того что в стране отсутствует 
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защищённость граждан, что касается социальной и трудовой сферы прежде всего. 

Различного рода действия со стороны органов которые занимаются юридическими 

вопросами и предъявлениями санкций требуют достаточной осведомлённости в 

области правовых отношений со стороны руководителя того или иного предприятия. 

Если же руководитель является недостаточно осведомлённым в правовой сфере, то 

адвокатская поддержка будет просто необходима. 

Подобная поддержка станет гарантом защиты от неправомерных действий со 

стороны тех или иных ревизионных органов, а также при многих деловых сделках, где 

можно в полной мере отстоять свои интересы. При таком раскладе мало кто захочет 

осуществить неправомерные действия в вашу сторону. 

Юридические услуги преследуют своей целью создание условий для 

осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения 

уровня социальной защищенности, а также обеспечения их доступа к правосудию; 

В последние годы отмечается большой скачек спроса на различные виды 

юридических услуг. Объясняется это многими факторами. Во первых, каждый 

предприниматель, бизнесмен в определенный момент приходит к осознанию того, что 

без качественной правовой поддержки нельзя эффективно осуществлять любой вид 

деятельности. Коррупционные методы решения всех возникающих проблем уходят в 

прошлое. Без привлечения специалиста в области права, знающего все тонкости 

правового регулирования того или иного вопроса решить возникающие конфликтные 

ситуации достаточно сложно. Во вторых, это напрямую связано с уровнем 

защищенности каждого гражданина который остается предельно низким. Это 

относится и к гражданским и к трудовым правоотношениям. 

Виды юридических услуг можно определить по разному. В общем, можно 

разделить их на юридические услуги для физических лиц (граждан) и услуги для 

юридических лиц (фирм, предприятий различных форм собственности. 

Юридические услуги для юридических лиц (фирм, предприятий и т.д.) 

К этому виду юридических услуг можно отнести огромный перечень помощи, 

которую могут оказать профессиональные юристы. Если юридическое лицо еще не 

зарегистрировано, то юрист может основываясь на глубоком анализе предстоящей 

деятельности, составе учредителей и многих других факторов предложить наиболее 

оптимальную организационно-правовую форму и структуру создаваемого предприятия, 

фирмы. Как известно, регистрация, учреждение фирмы почти всегда связана с 

множеством сложностей. Это и составление учредительных документов, получение 

необходимых разрушительных документов (лицензий, сертификатов и т.д.). В этом 

также могут помочь представители юридического сообщества. Жизнь меняется, вносит 

свои коррективы. Поэтому может возникнуть необходимость внесения изменений в 

уставные, учредительные документы. Помощь профессионала в этой области всегда не 

помешает. Текущая финансово-хозяйственная деятельность любой фирмы почти всегда 

связана с нормами законодательства, регулирующими тот или иной аспект работы. 

Квалифицированная юридическая поддержка ежедневной деятельности в последнее 

время становится не просто модным признаком имиджа серьезной компании, а 

жизненно необходимым атрибутом любой деятельности. Осуществляться эта 

поддержка может в различных формах. Это может быть созданный в рамках 

предприятия юридический отдел или привлеченные по договору специалисты. Если 

говорить об адвокатской помощи, в последнее время все большее распространение 

получают различные программы абонентского (перманентного) юридического 

обслуживания. Не каждая фирма может себе позволить содержать штат юристов. Это 

во первых затратно, во вторых требует серьезного внимания со стороны руководства 

фирмы. Это и организация работы юридического подразделения и контроль за ее 



353 
 

деятельностью, подбор квалифицированных кадров. Да не всегда это и необходимо. 

Достаточно иметь соглашение с адвокатом или коллективном юристов на юридическое 

обслуживание. И все правовые вопросы будут решены в этих рамках. Имея соглашение 

на юридическое обслуживание Вы сможете быть спокойны за то, что в любой момент 

сможете обратиться за консультацией, советом в любом вопросе, требующем знаний в 

области права. К еще одному блоку проблем, в которых не обойтись без привлечения 

специалистов юридической направленности можно отнести различные конфликтные 

ситуации. Хозяйственные споры могут возникнуть у любой фирмы, предприятия. Часто 

эти проблемы можно решить в досудебном порядке, путем переговоров. Присутствие 

квалифицированного адвоката на подобных мероприятиях будет гарантией того, что 

Вы учтете все правовые аспекты проблемы. При принятии решения будете уверены, 

что с точки зрения закона оно правильно и не будет иметь негативных последствий. 

Если разрешить ситуацию без обращения в судебные органы не удалось, то без 

профессионального адвоката не обойтись. Зная не только нормы права, но и обладая 

необходимым опытом ведения судебных процессов профессиональный адвокат 

подготовит все необходимые документы (исковое заявление, ходатайства, жалобы), 

представит интересы Вашей компании в суде, обжалует решение, если оно не будет 

устраивать Вашу сторону. Список видов юридических услуг для юридических лиц 

очень обширен. 

Одним из основных направлений деятельности любого практикующего юриста 

является консультирование. Это в полной мере относится и к юридической помощи, 

оказываемой физическим лицам. Устные и письменные консультации по различным 

правовым вопросом это один из основных видов текущей работы. Составление 

процессуальных документов можно отнести к второму блоку. Любое нарушение прав, 

законных интересов может быть обжаловано. Это конституционное право любого 

гражданина. Для того, чтобы жалоба, заявление действительно подействовали 

необходимо направить ее в соответствующий орган. Эффективность обжалования во 

многом зависит от обоснованности, законности заявленных требований. Поэтому, 

лучше всего в случае возникновения необходимости обжаловать нарушенное право 

обратиться к квалифицированным специалистам. Юрист не только поможет 

определиться с органом, в который необходимо подать жалобу, но и поможет 

правильно составить документ. Каждый гражданин ежедневно сам того не ведая 

сталкивается с десятками видов правоотношений. Это и жилищные, семейные, 

трудовые. Мало кто задумывается о том, что почти все они урегулированы нормами 

закона до того момента, пока не возник конфликт, тот или иной спор. Но если это 

случилось без юридических услуг обойтись очень сложно. Представление интересов 

физических лиц в урегулировании как досудебном, так и судебном любых споров 

является одним из самых важных видов юридических услуг. 

На практике человек или гражданин, который стремится к восстановлению своих 

нарушенных прав, в большинстве случаев добивается успеха именно 

с квалифицированной помощью по оказанию юридических услуг, так как специалист, 

имеющий практический опыт правоприменительной деятельности, способен расставить 

акценты именно на тех обстоятельствах, которые способны повернуть исход дела 

в Вашу пользу. 

Юридические услуги и консультации оказывают юридические компании, 

адвокатские конторы, нотариальные конторы, а также частные юристы. 

Виды юридической помощи оказываемой адвокатами. 

Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации 

гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан 

права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002859
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квалифицированной юридической помощи, а также содействовать мирному 

урегулированию спора. 

Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

1) дают консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в 

письменной форме; 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 

3) участвуют в качестве представителя доверителя в гражданском 

судопроизводстве; 

4) участвуют в качестве защитника или представителя доверителя в уголовном и 

административном судопроизводстве; 

5) участвуют в качестве представителя доверителя при проведении медиации, в 

разбирательстве дел в арбитраже и иных органах разрешения споров; 

6) представляют интересы доверителя в государственных органах, общественных 

объединениях и иных организациях; 

7) представляют интересы доверителя в государственных органах, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не 

установлено законодательством иностранных государств, уставными документами 

международных судебных органов и иных международных организаций или 

международными договорами Республики Казахстан; 

8) участвуют в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

9) проводят примирительные процедуры. 

Адвокаты оказывают иную юридическую помощь, не запрещенную 

законодательством. 

Виды юридической помощи оказываемой нотариусами. 

Нотариат в Республике Казахстан - это правовой институт по оказанию 

квалифицированной юридической помощи, обеспечивающий защиту прав и законных 

интересов физических, юридических лиц путем совершения нотариальных действий. 

Нотариальные действия выполняет нотариус, работающий в государственных 

конторах, а также частные нотариусы. 

Государственный и частный нотариус имеет полномочия: 

заверять сделки; 

оформлять свидетельство о правах собственности на долю в общем нажитом 

имуществе обоих супругов; 

накладывать и отменять запрещения отчуждения имущества; 

заверять копии документов и выписок из них, а также достоверность переводов 

документации с одного языка на другой; 

освидетельствовать факт о нахождении гражданина в живых, идентичность 

гражданина совпадающее с лицом, изображенным на фотографии; 

вручать заявления физического и юридического лица иным физическим и 

юридическим лицам; 

получать в депозит необходимую денежную сумму и ценные бумаги; 

сдавать чеки к платежу и свидетельствовать не оплату чеков; 

получать документы и обеспечивать их сохранность; 

обеспечивать доказательства. 

Юридическая помощь оказываемая частными юристами. 

Опытный частный юрист – это идеальный вариант для решения многих проблем 

в отношении защиты своих прав где бы то ни было. Очень часто бывает такое, что 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005087925
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государственные юристы не имеют возможности помочь в решении какой-либо 

проблемы по разным причинам. Но что касается частного юриста, то он имеет больше 

возможностей для решения вопросов, нежели государственные служащие, но, тем не 

менее, также действует строго в рамках действующего законодательства. Как правило, 

какой-либо определенной специализации у частных юристов нет, к ним можно 

обращаться по любому вопросу. 

Частные практикующие юристы в основном очень квалифицированные 

специалисты с большим опытом работы. Обратившись к ним, можно получить массу 

преимуществ: 

Огромный профессиональный опыт и разносторонняя юридическая практика – 

ведение уголовных дел, административно-хозяйственных, гражданских, помощь в 

ДТП. 

Высокие моральные и профессиональные качества. 

Большой процент выигранных дел. 

Абсолютная конфиденциальность полученной информации. 

Услуги частного юриста 

Если Вам понадобится опытный юрист, то не тратьте драгоценное время, ведь к 

государственным специалистам может быть очередь, тогда как частные располагают 

большим количеством времени. Вы сможете воспользоваться такими услугами: 

представительство в суде по гражданским и уголовным делам; 

консультации по правовым вопросам; 

защита интересов в государственных структурах; 

защита интересов и прав пострадавшего; 

услуги личного, коммерческого, гражданского адвоката; 

решение земельных и жилищных вопросов. 

Любой частный юрист – это специалист высокого класса, прежде всего, 

нацеленный на достижение положительного результата. Естественно, они 

заинтересованы в получении прибыли, так как работают на гонорарной основе, а их 

вознаграждение напрямую зависит от результата – в случае выигрыша дела оно 

принесет ему хорошую прибыль и, что еще более важно, повысит репутацию и 

авторитет. И если взглянуть на статистику, то выигранных дел у частных юристов 

намного больше, чем у государственных. 

Прежде чем заключить договор на услуги частного юриста, нужно встретиться с 

ним лично и захватить необходимые документы, касающиеся дела. Зачастую уже на 

первой встрече можно намтить первые шаги в разрешении проблемы и определить 

формат сотрудничества – будет ли это разовая услуга или долговременная помощь 

ведения дела. 

Но услуги частного юриста могут потребоваться не только для защиты прав в 

суде – его можно даже приглашать присутствовать при совершении крупной сделки, 

например, при покупке или продаже недвижимости. В этом случае Вы сможете быть 

уверенным, что ситуация находится под контролем и никаких неприятных 

неожиданностей не произойдет, ведь самому предусмотреть все практически 

невозможно. Также частный юрист может оказаться полезным при составлении 

важных деловых бумаг или искового заявления. Более того, он приложит все силы, 

чтобы решить все вопросы с противной стороной в досудебном порядке. 

Из всего сказанного следует вывод о том, что пользование юридическими 

услугами занимает важное место в нашей жизни. 

В наше сложное и противоречивое время, когда очень часто люди сталкиваются с 

нарушением прав без профессиональной юридической помощи невозможно обойтись. 

http://kardash69.ru/
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http://kardash69.ru/stati/zashhita_v_sude.php
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Разумеется кое-какие вопросы можно решить собственными силами, но каждое 

судебное дело – это затрата сил и времени. К тому же практика показывает, что даже 

незначительные ошибки в юридических взаимоотношениях в результате приводят к 

нежелательному последствию, в том числе в виде потери денежных средств. Поэтому 

решение любого правового вопроса независимо от его сложности лучше всего доверить 

компетентному в данном деле специалисту. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОИСКА ЦЕННОСТНЫХ  

ПАРАДИГМ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

Одной из основных проблем исследования современной теории современного 

общества являются проблемы модернизации, являющейся одной из ключевых. В 

настоящее время исследователи и политики ищут наиболее эффективные варианты 

дальнейшего развития нашей страны. Наиболее актуальными являются исследования 

методологии как самого понятия модернизации, опыта предыдущих модернизаций 

разных стран, так и поиска более глубоких ценностных оснований для конструктивного 

проектирования оптимального будущего. Даже самые предварительные итоги, 

полученные в результате анализа характера, специфики, противоречий и трудностей 

процесса политической модернизации в современном Казахстане, свидетельствуют о 

том, что успешность и результативность протекания этого многотрудного процесса 

возможны лишь при его адекватном ценностном обеспечении. В настоящее время в 

научном сообществе и в среде профессиональных политиков вызревает и углубляется 

понимание необходимости выдвижения на первый план новой специфической 

детерминации в интерпретации процесса модернизации — ценностной. Сегодня, для 

осмысления собственной истории и путей развития в будущем, явно недостаточно, 

старых исследовательских парадигм, аналитических подходов, научного 

инструментария для концептуализации нестандартной и самобытной модели 

модернизации, складывающейся в современном Казахстане; необходимо глубокое 

осмысление для поиска собственной оригинальной модели вхождения в современность. 

Современное казахстанское общество характеризуется двумя ярко выраженными 

процессами, оказывающими определяющее влияние на все сферы: стремительной 

переоценкой ценностей, вызванной распадом их старой системы, и нарастающим 

ценностным плюрализмом. Эти процессы взаимосвязаны, так как плюрализм есть 

выражение и следствие размывания традиционных элементов культуры, 

экономической монополии и государственной автономии. Плюрализация социальной и 

http://kodeksy-by.com/dictionary/yu/yuridicheskie_uslugi.htm
http://grata.su/statya/73-ponyatie-i-vidy-yuridicheskih-uslug.html
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политической жизни способствует возникновению и циркуляции в обществе огромного 

множества ценностных систем.  

Как свидетельствует историческая практика, в обществе социальных потрясений, 

социальных трансформаций, модернизационных процессов, переоценка ценностей, 

динамичная смена их становятся неизбежным и быстропротекающим процессом. Так 

К.Манхейм, осмысливая трудности и дилеммы перехода к современности, отмечал, что 

он характеризуется распадом «объективного онтологического единства мира», 

дезинтеграцией «интеллектуального единства в его основе», где основополагающие 

ценности групп стали «мирами (существующими) врозь» [1].  

Авторитетные исследователи обращают внимание на отличительные черты 

казахстанской (как и всех других стран постсоветского пространства) модернизации. 

Если на Западе модернизация осуществлялась на внутренней основе, как результат 

имманентного развития, то в странах постсоветского пространства происходила, так 

называемая «вторичная» модернизация, стимулы которой исходили извне («вызовы» со 

стороны более развитого окружения). Зачастую использовался опыт других стран, 

который не всегда удачно навязывался силой и не носил комплексного характера. 

Проблемы, связанные со спецификой демократического транзита на постсоветском 

пространстве, неоднократно указывали на то, что первоначальная стадия переходного 

процесса – либерализация общества и зарождение демократических институтов – 

предшествовала распространению и утверждению в обществе демократических 

ценностей и ориентаций. Тогда как продуктивный опыт обществ, успешно 

осуществивших этот процесс, свидетельствует о том, что институциональные 

преобразования становятся действительно необратимыми, когда они восприняты 

обществом и закреплены в системе ценностей, на которые общество ориентируется и 

на базе которых консолидируется. Более того, политическое реформирование, 

стратегия политических преобразований не были ценностно обеспечены. Все это 

обусловило выбор в пользу форсированной стратегии общественных преобразований. 

В странах бывшего СССР при отсутствии необходимых структурных (и в особенности 

культурных, ценностных) предпосылок демократизации начался модернизационный 

процесс. Его инициатором, определявшим траекторию движения, являлась 

относительно узкая группа элиты. 

Характеристики такого типа модернизации (в исследовательской литературе она 

определяется как «догоняющая», «запаздывающая», «рецидивирующая» и т.д.) 

является чрезвычайно жесткое, по существу, революционное отношение к 

цивилизационным основам, культуре, ценностям. Последствия резкой смены 

цивилизационцых ценностей, духовных ориентиров, тотального культурного насилия 

очевидны – возникновение ценностного конфликта, раскола, размежевания в обществе, 

вполне определенные трудности в формировании ценностного консенсуса как 

консолидирующей основы общества, условия созидания новой политической 

реальности. Эта проблема имеет важнейшее теоретическое и приоритетное 

практическое значение, так как могущество любого общества – это, прежде всего, и 

могущество духовное, культурное, ценностное. 

Так, по мнению российских исследователей, модернизация в России 

осуществлялась избирательно и была противоречивой. Модернизационные 

преобразования шли, в основном, сверху вниз (для государства их необходимость 

диктовалась, прежде всего, военно-техническими интересами), не получая обратного 

импульса. По мнению российского исследователя В.Г. Хороса, в России «плохо 

приживались понятия о частной собственности, ценности накопления, правовые 

нормы, элементы самоуправления и гражданского общества». Россия, считает он, дала 

яркий пример такой «запоздалой модернизации», для которой характерно быстрое 
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разрушение традиционных институтов и ценностей без появления новых (т. е. 

тенденция социокультурной люмпенизации общества). [2]  

В современной западной социально-философской теории существует ряд теорий, 

которые и должны быть названы классическими теориями модернизации. Так, 

например, П. Бергер предлагает различать модернизационные исследования узком и 

широком понимании. Теория в узком смысле, согласно его толкованию, – это те 

прикладные, практически ориентированные модели преобразования любого 

незападного общества по заданному образцу, что были разработаны в послевоенный 

период [3, с. 35].  

Философия Просвещения лежала в основе большинства социальных утопий, 

экономических доктрин, технико-технологических и социокультурных проектов XIX и 

ХХ века. Она проявляется и во многих современных теориях модернизации. В 

модернизационных концепциях и практиках присущи такие общие парадигмальные 

установки как: нарастание господства человека над природой – основа экономического 

благополучия и процветания; научно-технический прогресс неодолим; на основе 

научно-технического прогресса нарастают не только экономические и социальные 

ресурсы, но и преобразуется культура всех народов и стран; модернизационные 

процессы имеют общие закономерности, это линейные процессы, хотя разные страны 

вступают в них в разное время и с разными ресурсами; страны «второго и третьего 

эшелона» модернизации так или иначе должны взять за образец те, что ушли вперед 

(«модернизация вдогонку»); доминантой модернизации во всех обстоятельствах и 

условиях является технико-экономическое перевооружение экономики; 

модернизационные сдвиги в экономике – путь к демократии и государству всеобщего 

процветания. 

Так, по мнению российских исследователей, на основе всестороннего анализа 

истории России и СССР выделяют несколько этапов процесса российской 

модернизации (В.П. Дмитренко выделяет три этапа российской модернизации) [4], с 

конца 19 века и включая «сталинскую индустриализацию». Но, ни одна из 

модернизационных революций так и не была завершена. Причина состояла в том, что 

эти революции имели конструктивный и инструментальный характер:  

1) реформаторы опирались на устаревшие социальные механизмы традиционного 

общества; 

2) блокировали развитие современных институтов рыночной экономики и 

либеральной демократии; 

3) стремились усовершенствовать только материальную-техническую базу 

общества, а не изменить личность, превратив ее из соборной в индивидуалистскую. 

Более того, необходим пересмотр теории модернизации, необходима смена 

философской парадигмы модернизации. Сформулировать ее методологическую суть 

сложно. «Модернизаций» как способа существования в «современности», может быть 

столько, сколько существует современных обществ. Новая философия модернизации 

должна строиться на императивных постулатах сокращения материалоемкости, энерго- 

и трудозатрат, повышения наукоемкости и социально эффективного использования и 

наращивания интеллектуальных ресурсов, как в технологии, так и в организации 

производства, если иметь в виду экономику, к которой в современных условиях 

модернизация не может сводиться. Экономика знаний - основа новой модернизации.  

Р. Инглхарт и К. Вельцеле, сравнивая стадии модернизации, пришли к выводу, 

что «индустриальная стадия модернизации приводит к секуляризации власти, а 

постиндустриальная стадия - к эмансипации от власти» [5] В условиях перехода к 

постиндустриальному обществу модернизация требует не мобилизационных способов, 

а стимулирования инновационной энергии масс и создания условия для ее свободной и 
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социально ориентированной реализации. Необходимы инвестиции в человеческий 

капитал и наращивание человеческого потенциала, умножение и многообразие 

ресурсов удовлетворения потребностей человека не только в качественном 

жизнеобеспечении, но в социальном развитии. Не случайно Н.А. Назарбаев в своей 

программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

поднимает вопрос «О национальном сознании в XXI веке», отмечает «…На наших 

глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в 

передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, невозможно. 

Поэтому важно сконцентрироваться, изменить себя и через адаптацию к меняющимся 

условиям взять лучшее из того, что несет в себе новая эпоха…» [6]  

Главной задачей модернизации становится улучшение условий повседневного 

существования широких слоев населения, а главным критерием ее успеха выступает 

повышение качества жизни людей. Поэтому модернизация из предмета теоретического 

рассмотрения превращается в актуальную политическую задачу, становится проектом 

комплексных социально-экономических и правовых преобразований. 

Одновременно с этим в центре научных дискуссий оказался вопрос о  ее 

социокультурных последствиях для развивающихся стран. Также возник вопрос о том, 

должны ли модернизирующиеся страны аутентично воспроизводить опыт Запада, 

вестернизируя экономику, политическую систему и культуру, или же им следует 

разрабатывать автохтонные варианты своей модернизации. В последнее время 

социальные теоретики все больше склонны полагать, что политика модернизации 

должна адаптировать процессы индустриализации, информатизации и демократизации 

к местным условиям, чтобы занять собственную нишу в процессах глобального 

разделения труда и капитала. При этом считается, что успеху развития по этому 

вектору послужит умелое сочетание новых форм производства (в первую очередь 

информационных технологий) с особенностями национальной культуры. 

В соответствии с новым, гуманистическим, пониманием учеными 

модернизационных процессов потребовалось пересмотреть структуру индикаторов 

социального развития, согласовать ее с тенденциями «человекоразмерного» построения 

теории. В 60–70 гг. ХХ в. на первый план в исследованиях выходят социально-

психологические показатели трансформаций. С. Хантингтон, рассматривая 

политический аспект модернизации, выделяет наряду с социальным и экономическим 

еще два уровня изменений общественной жизни. На первом - психологическом уровне 

- модернизация означает фундаментальный сдвиг в ценностях, установках и ожиданиях 

людей, вовлеченных в процессы изменений, когда радикальным образом 

трансформируется общественный «темперамент» человека. Второй, выделяемый С. 

Хантингтоном уровень, интеллектуальный. Модернизация на этом уровне означает 

расширение человеческих знаний об окружающем мире и распространение этих знаний 

посредством массового образования и средств коммуникации. Именно рост научных 

знаний позволяет увидеть, например, темпы изменений качества здоровья и 

продолжительности жизни людей как результат их собственной осознанной активности 

[7, с. 50]. 
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ДИНАМИКА ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 
 

Развитие туризма в Восточном Казахстане – это залог процветания и 

благополучия региона. В этих целях  правительство РК в 2017 году выделило 2 

миллиарда тенге на развитие туристской индустрии. По данным сайта Управления 

туризма и внешних связей ВКО, в области разработана Дорожная карта развития 

туристской отрасли ВКО на 2015-2020 годы, в которую вошли 44 проекта на 10 

миллиардов тенге. В 2016 году было реализовано 13 проектов на общую сумму 500,58 

миллиона тенге, в 2017 году – 9 проектов на общую сумму 299,5 миллиона тенге. По 

состоянию на январь текущего года реализовано 22 проекта на сумму 717,5 миллиона 

тенге. 

Н.А.Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» отмечает: «У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, 

которые носят общенациональный характер, которые известны каждому 

представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции… Внутренний 

и внешний культурный туризм должен опираться на это символическое наследие 

народа.»Восточный Казахстан имеет огромный потенциал для развития туризма: на 

территории области находятся 24 природоохранные зоны общенационального значения 

площадью 1,7 млн.га, 600 памятников истории, свыше 100 памятников туризма.» 

Особый интерес представляют гора Белуха, Австрийская дорога, озера Алаколь и 

Маркаколь, Бухтарминское водохранилище, каньон Киин- Кериш, музеи под открытым 

небом Акбаур, Берельские курганы, мемориальный комплекс дома- музея Абая 

Кунанбаева в Жидебай- Борили, мавзолеи Козы Корпеш-Баян Сулу, Енлик-Кебек, 

памятник Ыргызбай- ата. 

Среди 200 приоритетных глобальных экологических регионов, определенных 

Международной Организацией «WWFLivingPlanet» есть территория Казахстанского 

Алтая. 

Основываясь на данные Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан в 2017 году в сферу туристской отрасли вошли 70 

туристических фирм (27 туроператоров и 43 турагента).Количество обслуженных 

посетителей в местах размещения всего составило 460,9 тыс. человек, что на 8,6% 

выше предыдущего года. Обслужено посетителей  местами размещения по 

внутреннему туризму (резиденты) - 438,4 тыс. человек, что на 8,6% превышает 

предыдущий год. Обслужено посетителей местами размещения по въездному туризму 

(нерезиденты)- 22,5 тыс. человек, что на 9,2% превысило предыдущий год. Количество 

зарегистрированных мест размещения составило455 объектов (2014г.-331), что за три 

года выросло на 37,5%. Номерной фонд вырос в период с 2015-2017 годы на 26,9% и 

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya
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составил 8320 номера (2015г.- 6557), а их единовременная вместимость за этот же 

период возросла на22,6% и составила 25847 койко- место (2015г.-21088). Объем услуг 

оказанный местами размещения достиг уровня 3877,8 млн. тенге, что на 19,7% выше 

чем в 2017 году (таблица 1). Данные статистики говорят о положительной динамике 

развития туризма Восточного Казахстана. 

 

Таблица 1- Динамика показателей развития туризма ВКО за 2015-2017годы 

 Наименование показателя Ед.изм. 2015 2016 2017 

1 Количество обслуженных 

посетителей в местах 

размещения/темп роста к 

предыдущему году, всего 

в том числе: 

- резиденты 

 

 

- нерезиденты 

тыс.чел. 453,1 

(117,1%) 

 

 

433,8 

(117,8%) 

 

19,3 

(102,7%) 

424,3 

(93,6%) 

 

 

403,7 

(93,1%) 

 

20,6 

(106,7%) 

460,9 

(108,6%) 

 

438,4 

(108,6%) 

22,5 

(109,2%) 

2 Количество мест размещения/ 

темп роста к предыдущему году 

ед. 331 

(119,5%) 

371 

(112,1%) 

455 

(122,6%) 

3 Объем услуг, оказанных местами 

размещения/ темп роста к 

предыдущему году 

млн.тг 3677,8 

(125,1%) 

3290,4 

(89,5%) 

3877,8 

(117,9%) 

4 Количество номеров в местах 

размещения/ темп роста к 

предыдущему году 

ед. 6557 

(122,6%) 

6953 

(106%) 

8320 

(119,7%) 

5 Единовременная вместимость 

мест размещения/ темп роста к 

предыдущему году 

койко- 

место 

21088 

(121,2%) 

22184 

(105,2%) 

25847 

(116,5%) 

 

По состоянию на 1 января 2018 года область занимает первое место в республике 

по количеству мест размещения. Ежегодно увеличивается статистика внутреннего 

туризма: последние 3 года регион занимает третье место по Казахстану после городов 

Астана и Алматы. 

Отрасль туризма имеет важное значение для экономики региона: доля объема 

услуг туризма составила в 2017 году 27,5% от общего объема сферы услуг региона (в 

2015 году-22,2%). Количество занятых в отрасли составило в 2017 году 2049 человек 

(8,9% от общего числа занятых в регионе). Это один из пяти регионов Казахстана, где 

развивается кластерный туризм «Жемчужина Алтая». За три месяца 2018 года ВКО 

посетило более 4 тысяч иностранных туристов, что выше 2017 года на 64,4%, 

внутренний туризм вырос на 54, 4%. 

Согласно Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 

года, северные и восточные части ВКО с большим туристическим потенциалом 

объединятся в Кластер Восточный Казахстан. Концепцией определены 6 приоритетных 

мест: водохранилище Бухтарма; река Ертис — озеро Жайсан; Катон-Карагайский 

природный парк; озеро Маркаколь и Калжирский каньон; Риддер — Анатау и 

Ивановские горы; город Семей с перспективой расширения на всю территорию 

области, включая Алакольский государственный природный заповедник, 

Государственный историко-культурный заповедник «Берель». Кластер Восточный 

Казахстан будет позиционироваться как «Мир чудес природы» и являться центром 
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развития экологического туризма. Преимущественно здесь будет развит активный и 

приключенческий туризм, отдых в горах и на озерах. 

Из областного бюджета на развитие Сибинских озер было выделено 50 

миллионов тенге, на благоустройство побережья озера Алаколь — 550 миллионов 

тенге. На выделенные средства близ озера Алаколь планируется провести ремонт 

дороги, освещение, благоустройство побережья озера, построить парковку на 200 

автомашин, строительство парка и установка видеокамер на улицах и полицейских 

пунктах. А на третьем водоеме Сибинских озер построена новая туристическая база. 

Где туристов ждут: удобные пирсы и паркинг, этнодеревня расположенная на 

побережье, сервис на высоком уровне, спортивные и игровые зоны. Из города Усть-

Каменогорск на Сибины-3 пущен рейсовый автобус. Проект будет полностью завершен 

в 2018 году. 

Кроме того, пешие и конные туры планируют проводить в уникальном памятнике 

древности – буддийском монастыре Аблайкит. Средневековая крепость-монастырь 

Аблайкит основана в 1654 году тайшиАблаем. Комплекс расположен в горах и до 

разрушения имел форму пятиугольника. Его стены защищали два культовых 

сооружения, в которых в XVIII веке были обнаружены рукописи на монгольском 

языке, статуи Будды. Маршрут в Аблайкит будет пролегать от новой базы отдыха, 

которую построили в 2017 году на третьем Сибинском озере в рамках комплексного 

плана по развитию туризма. 

Богатый опыт Восточно-Казахстанской области в развитии туристской отрасли 

перенимают соседи  Северного Казахстана. В прошлом году по опыту Катон-

Карагайского оленьего парка открыты пантолечебница и мараловая ферма на 

территории зоны отдыха «Солнечное ВИП» Айыртауского района СКО.Северный 

Казахстан заинтересован в дальнейшем налаживании взаимовыгодных отношений с 

бизнесменами Восточно-Казахстанской области. Укрепление сотрудничества двух 

регионов будет способствовать развитию туристической отрасли. Поэтому для обмена 

опытом будут осуществлены взаимные визиты делегаций областей для ознакомления с 

туристическим потенциалом регионов. 

Для туризма Восточного Казахстана определена следующая специализация: 

- экологический туризм- Катон- Карагайский, Курчумский районы, г. Риддер; 

- культурно- познавательный- г.Усть- Каменогорск, г.Семей, Абайский, 

Тарбагатайский и Уланский районы; 

- лечебно- оздоровительный- г.Семей, Катон- Карагайский, Урджарский районы; 

- пляжный- Зыряновский, Уланский, Курчумский, Урджарский районы; 

- горно- лыжный- Глубоковский, Зыряновский районы, г.Риддер; 

- сельский- Катон-Карагайский, Курчумский районы, г.Риддер. 

     В 2017 году структура объема услуг по месту размещения выглядит 

следующим образом: 

- г.Усть- Каменогорск- 34,3%; 

- г.Семей- 13,6%; 

- Урджарский район- 12,7%; 

- Зыряновский район- 12,5%; 

- Глубоковский район- 7,6%. 

В период 2010-2017 годы было реализовано: 

- модернизация горнолыжных баз «Алтайские Альпы», «Нуртау»; 

- открыт спа- отель «ArasanAlakolResortHotel» и база отдыха «Керуен» на озере 

Алаколь; 

- открыт спортивно- оздоровительный комплекс «Байтерек» в Зайсанском районе. 

За этот же период запущено 32 туристских объекта, среди них: 
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- гостиница «Дедеман»-г.Усть- Каменогорск; 

- база отдыха «Ridderhutte»-г.Риддер; 

- гостиница «Нуржау»-Катон- Карагайский район; 

- оздоровительный центр «Сад долголетия»-г.Усть- Каменогорск; 

- база отдыха «Мелада»- Зыряновский район; 

- кемпинг «Маралды»- Жарминский район. 

Все эти объекты были запущены за счет инвестиций частного сектор. 

В интересах привлечения крупных европейских инвесторов для реализации 

туристских проектов на территории Восточного Казахстана, в рамках визита делегации 

ВКО в г. Цюрих, заключен Меморандум со швейцарской компанией «Фоглер Траст», а 

также экономической палатой Швейцария-Казахстан о сотрудничестве и поиске 

потенциальных инвесторов из Европы.  

Поиск крупных инвесторов, имеющих успешный опыт создания туристских 

кластеров, предполагается в рамках сотрудничества Восточно-Казахстанской области и 

Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики.  

Подписан Меморандум между Министерством по инвестициям и развитию РК и 

Государственным управлением по делам туризма КНР об упрощении групповых 

туристских поездок китайских граждан в Республику Казахстан. 

В целях увеличения потока туристов в область, введен в действие интернет 

порталпо продаже турпакетов ВКО «TourEast.kz» с использованием 4-х языков 

(казахский, русский, английский, китайский). Напортале 14 туроператорами области 

представлено 28 маршрутов, из них доступны к онлайн оплате - 17турмаршрутов.  

В качестве маркетингового хода создан интерактивный комплекс по 

продвижению турпакетов и продукции ВКО «IT-Юрта». Комплекс «IT-Юрта» дает 

полную информацию о туристском потенциале ВКО. 

Кадровую политику региона в сфере развития туристской отраслиобеспечивают 4 

ВУЗа и 5 колледжей.  

Программа «Дорожная карта туристской отрасли на 2015-2017 годы» создала 15 

тыс. новых рабочих мест, что послужило динамичному развитию туризма Восточного 

Казахстана. 
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ЗАКИРОВА М.И., ПИМЕНОВА Ю.П., ШОЛПАНБАЕВА К.Ж. 

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

КОНСОЛИДАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Начиная с даты покупки покупатель: признает в отчете о финансовом положении 

идентифицируемые активы и обязательства приобретаемой компании и любую 

положительную разницу гудвилла, возникающую при покупке и включает в прибыль 

или убытки (отчет о совокупном доходе) результаты операций приобретаемой 

компании. 

Решение задач на составление консолидированной отчетности (отчета о 

финансовом положении) начинается с расчета чистых активов дочерней компании. При 

этом все активы и обязательства должны быть оценены по справедливой стоимости. 

Дочерняя компания – это компания, которая контролируется другой компанией 

(известной как материнская компания). 

Контроль – это возможность (право) управлять финансовой и операционной 

политикой компании таким образом, чтобы получить выгоды от ее деятельности. 

Наличие контроля предполагается, когда материнская организация владеет прямо 

или косвенно через дочерние организации более чем половиной голосующих прав 

компании, кроме исключительных случаев, когда может быть четко 

продемонстрировано, что такое владение не обеспечивает контроль. 

Контроль существует и когда материнская организация владеет не более чем 

половиной голосующих прав организации, если она обладает: 

Правом распоряжаться более чем половиной акций с правом голоса другой 

компании путем соглашения с другими инвесторами; 

Правом определять финансовую и текущую политику другой компании на 

основании устава или соглашения; 

Правом назначать и смещать большинство членов совета директоров или 

аналогичного органа управления другой компании, или 

Правом представлять большинство голосов на собраниях совета директоров или  

аналогичного органа управления другой компании. 

Ассоциированная (зависимая) компания – компания, на деятельность которой 

инвестор оказывает существенное влияние, но которая не является, ни дочерней, ни 

совместной компанией, но оказывает существенное влияние и имеет возможность 

участвовать в принятии решений по финансовой или операционной  политике 

компании, но не контролировать такую политику. Если инвестор прямо или косвенно 

владеет (например, через дочерние организации) не менее чем 20% имеющих право 

голоса акций объекта инвестиций, это, в отсутствии ясных доказательств обратного, 

означает, что инвестор обладает значительным влиянием. В данном случае они имеют 

право совместно контролировать деятельность компании, и находится под совместным 

контролем двух или нескольких инвесторов (участников). 

Консолидированная отчетность составляется на основании данных финансовой 

отчетности группы компаний, представленная как финансовая отчетность единой 

компании. 

Группа компаний – это материнская компания и ее дочерние компании. Здесь 

возникает вопрос- Почему составляется консолидированная финансовая отчетность? 

 Акционеры интересуются в целом деятельностью компании, которой они 

владеют; 
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 Пользователи финансовой отчетности могут сравнивать компании друг с 

другом, вне зависимости от их юридической формы; 

 Менеджмент концентрирует усилия на максимизации прибыли от реализации за 

пределы группы. 

Материнская компания должна консолидировать все дочерние предприятия, за 

исключением следующей ситуации. 

Материнская компания не должна представлять консолидированную финансовую 

отчетность, если: 

 Материнская компания сама является дочерней организацией, и ее другие 

владельцы информированы о том, что она не будет представлять консолидированную 

финансовую отчетность, и не возражают против этого; 

 Долговые или долевые инструменты материнской организации не обращаются 

на открытом рынке; 

 Материнская организация не направила и не находит в процессе направления 

своей финансовой отчетности в комиссию по ценным бумагам или другой 

регулирующий орган с целью выпуска какого-либо класса инструментов на открытом 

рынке; 

 Конечная или любая промежуточная материнская организация данной 

материнской организации выпускает консолидированную финансовую отчетность для 

открытого доступа, соответствующую требованиям МСФО. 

В отдельной финансовой отчетности материнской компании инвестиции в 

дочерние компании могут быть учтены одним из следующих способов: 

По фактической себестоимости; 

Как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

В отчете о финансовом положении инвестиции учитываются по себестоимости, 

их стоимость не меняется год от года (за исключение случаев обесценения). В 

прибылях/убытках отражается лишь прибыль от полученных дивидендов. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединение предприятий», регулирует учет сделок по 

объединению бизнеса, который был рекомендован в марте 2004 года. В январе 2008 

года рекомендована пересмотренная версия Стандарта, которая применяется 

перспективно к сделкам по объединению бизнесов, заключенным в течение годовых 

периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты. 

Объединение бизнеса (businesscombination) – это соединение отдельных 

организаций или бизнеса в единую отчитывающуюся компанию. 

Таким образом Бизнес – это совокупность взаимосвязанных активов и 

деятельности предприятия, которыми можно управлять в целях обеспечения дохода 

инвесторам (или снижения затрат) или прямого получения других экономических 

выгод инвесторам или прочими собственниками, членами участников. 
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ЗЕКЕН Т.Б., ДЯЧУК М.И. 

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

ДЛЯ УЯЗВИМЫХ ГРУПП 
 

Всем известно, что каждый человек имеет право на защиту. Но не все знают, что 

если у него нет возможности нанять себе адвоката, нотариуса или иного субъекта 

правовой защиты, что-то ему предоставляется гарантированная государством 

юридическая помощь за счет бюджета. 

В Республике Казахстан право на получение квалифицированной юридической 

помощи гарантируется каждому ст. 13 Конституции. При этом понятие «каждый» 

включает в себя и тех, кто не имеет средств для оплаты услуг адвоката. Это отметил 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, выступая на IV съезде судей 

Казахстана в 2005 г. По его словам, «квалифицированная юридическая помощь должна 

быть доступна всем казахстанцам. Конституционное право каждого человека на 

получение квалифицированной юридической помощи и принцип состязательности 

требует дальнейшего развития. В настоящее время реализация этого конституционного 

права сопряжено с проблемами, особенно применительно к неимущим гражданам, 

прежде всего, в сельской местности. В правовом государстве защита граждан не 

должна ставиться в зависимость от их имущественного положения и места 

проживания». 

В этой статье я попытаюсь подробно рассказать о гарантированной государством 

юридической помощи. И ответить на следующие вопросы как, кто может получить 

ГГЮП, куда обращаться для получения ГГЮП, кто может оказать данную 

юридическую помощь и какие документы потребуется для получения гарантированной 

государством юридической помощи. 

Что такое гарантированная государством юридическая помощь? 

В соответствии с Конституцией  и законами РК каждый имеет право на получение 

в ходе гражданского, административного и уголовного процесса квалифицированной 

юридической помощи в соответствии с установленными положениями. И на этих 

основаниях гражданам РК предоставляется гарантированная государством 

юридическая помощь. 

Гарантированная государством юридическая помощь - это квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам на бесплатной 

основе (за счет государства) в виде правового информирования, правового 

консультирования, а также защиты и представительства интересов физических лиц в 

судах и органах уголовного преследования. 

Юридическая помощь оказывается всеми государственными органами в пределах 

своей компетенции, адвокатами, нотариусами, частными судебными исполнителями в 

случаях и порядке, установленных законодательством РК. 

Оказание гарантированной государством юридической помощи основывается на 

принципах: 

 законности; 

 приоритета прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, 

нуждающихся в бесплатной гарантированной государством юридической помощи; 

 равной доступности и качества оказываемой гарантированной государством 

юридической помощи; 

 обеспечения конфиденциальности вопроса, по которому оказывается 

гарантированная государством юридическая помощь; 
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 эффективного государственного регулирования и контроля за соблюдением 

лицами, оказывающими гарантированную государством юридическую помощь, 

качества оказания гарантированной государством юридической помощи. 

Кому предоставляется гарантированная государством юридическая помощь? 

Право на получение гарантированной государством юридической помощи 

бесплатно в виде правового информирования имеют все физические и юридические 

лица. 

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается лицам, 

имеющим право на получение бесплатной гарантированной государством юридической 

помощи, в случаях и порядке, установленныхзаконодательством РК: 

истцам при рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; 

истцам и ответчикам, являющимся участниками ВОВ и лицами, приравненными к 

ним, военнослужащими срочной службы, инвалидами I и II групп, пенсионерами по 

возрасту, если рассматриваемый судом спор не связан с предпринимательской 

деятельностью; 

физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и 

пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, 

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, в случаях необходимости 

составляют письменные документы правового характера.  

Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой 

адвокатом, производится за счет бюджетных средств. Указанные выше лица вправе 

получить гарантированную государством юридическую помощь на территории РК 

независимо от места жительства и места нахождения. 

Лицо, нуждающееся в гарантированной государством юридической помощи, 

имеет право: 

Равного доступа к гарантированной государством юридической помощи. 

Получить информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

гарантированной государством юридической помощи. 

Обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи к субъектам оказания 

гарантированной государством юридической помощи. 

Получить гарантированную государством юридическую помощь или отказаться 

от ее получения. 

Обжаловать действия либо бездействие субъектов, оказывающих 

гарантированную государством юридическую помощь. 

На конфиденциальность вопроса, по которому оказана гарантированная 

государством юридическая помощь. 

Получатель гарантированной государством юридической помощи, обязан: 

Представить документы, подтверждающие его право на получение 

гарантированной государством юридической помощи. 

Своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия 

оказания гарантированной государством юридической помощи. 

Обеспечить достоверность информации, на которой основана необходимость 

оказания гарантированной государством юридической помощи. 

Субъекты гарантированной государственной юридической помощи 

Гарантированную государством юридическую помощь оказывают 

государственные органы в пределах своей компетенции и адвокаты, нотариусы, 

частные судебные исполнители. 

Адвокаты как субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи оказывают физическим лицам бесплатную гарантированную государством 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000195_#z5
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юридическую помощь. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством 

юридической помощи обеспечивается коллегией адвокатов области, города 

республиканского значения, столицы. Оказание гарантированной государством 

юридической помощи адвокатами в сельских населенных пунктах обеспечивается 

коллегией адвокатов области. Критерии отбора адвокатов, участвующих в системе 

оказания гарантированной государством юридической помощи, утверждаются 

Республиканской коллегией адвокатов. 

Перечень документов, подтверждающих права лиц на получение гарантированной 

государством юридической помощи 

При рассмотрении судами споров о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой - акт о 

несчастном случае на производстве. 

При рассмотрении судами споров не связанных с предпринимательской 

деятельностью: 

для участника ВОВ - удостоверение участника ВОВ выдаваемое органами МО 

РК; 

 для инвалида ВОВ - удостоверение инвалида войны, выдаваемой органам 

социальной защиты населения РК; 

 для лиц, приравненных к участникам или инвалидам ВОВ - пенсионное 

удостоверение; 

 для военнослужащих срочной службы - военный билет, выдаваемый 

уполномоченным органом; 

 для инвалидов I и II групп - справка об инвалидности; 

 для пенсионеров по возрасту - пенсионное удостоверение; 

 По вопросам взыскания алиментов - свидетельство о рождении ребенка (детей); 

По вопросам назначения пенсий и пособий - документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 

По вопросам реабилитации: 

по вопросам возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, 

ведущего уголовный и административный процесс - копия процессуального акта, 

подтверждающего факт оправдания или прекращения досудебного расследования, или 

прекращении дела об административном правонарушении или об отмене или 

изменении иных незаконных решений по уголовному или административному делу; 

по вопросам реабилитации жертвы массовых политических репрессий - документ, 

подтверждающие применение политических репрессий в виде изгнания из страны, или 

удаления из мест проживания или районов обитания (ссылки или высылки), или 

направления на спецпоселение, в случае отсутствия таких документов, в связи с их 

уничтожением, документ подтверждающий факт проживания лица на территории 

Казахстана вследствие репрессивных акций. 

По вопросам получения статуса беженца - свидетельство лица, ищущего убежище 

в РК. 

По вопросам получения статуса оралмана - документ, удостоверяющий личность 

этнического казаха, постоянно проживавшего на момент приобретения суверенитета 

РК за ее пределами и прибывшего в Казахстан с целью постоянного проживания на 

исторической родине. 

По вопросам несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей: 

 решение суда о лишении попечения ребенка единственного или обоих 

родителей в связи с ограничением или лишением их родительских прав; 

 признанием безвестно отсутствующими; 

 объявлением умершими; 
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 признанием недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 отбыванием наказания в местах лишения свободы; 

документ, подтверждающий уклонение от воспитания ребенка или защиты его 

прав и интересов, в том числе об отказе взять ребенка из воспитательной или 

медицинской организации. 

По вопросам защиты или представительства интересов физических лиц в 

уголовном, административном и гражданском судопроизводстве - постановление 

органа, ведущего уголовный процесс, постановление судьи, органа (должностного 

лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, 

определение суда или судьи об обеспечении через профессиональную организацию 

адвокатов или ее структурное подразделение адвоката в качестве защитника или 

представителя. 

Критерии качества оказании ГГЮП. 

Критериями качества оказываемой юридической помощи в виде правового 

информирования являются: 

 осуществление правового информирования в пределах предоставленных 

законом полномочий; 

 установление механизмов правового информирования; 

 информирование населения о порядке получения гарантированной государством 

юридической помощи; 

 отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) субъектов 

оказывающих юридическую помощь в виде правового информирования; 

 компетентность при осуществлении правового информирования; 

соблюдение действующего законодательства РК. 

Критериями качества оказываемой юридической помощи в виде правового 

консультирования являются: 

 обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц; 

 обоснованность и мотивированность ответов на обращения со ссылкой на 

действующее законодательство; 

 соблюдение действующего законодательства РК; 

 актуальность консультаций; 

 соблюдение сроков оказания юридической помощи в виде правового 

консультирования; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) субъектов, 

оказывающих юридическую помощь. 

Критериями качества оказываемой юридической помощи в виде защиты и 

представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного 

преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях 

являются: 

 оказание юридической помощи в пределах предоставленных законом 

полномочий; 

 соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм 

действующего законодательства РК и Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

 сохранение адвокатской тайны; 

 отказ от принятого поручения об оказании юридической помощи при наличии 

личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, 

обратившегося за юридической помощью; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000122#z30
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 отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) субъектов 

оказывающих юридическую помощь. 

Чтобы улучшить ситуацию, мы предлагаем применить дополнительные меры по 

оказанию бесплатных юридических услуг: 

• разработать и фасилитировать новые государственные и негосударственные 

программы; 

• использовать помощь альтернативных формирований, работающих в 

правозащитном поле; 

• регламентировать круг лиц-получателей бесплатной правовой помощи в 

зависимости от их имущественного состояния; 

• организовать дни бесплатного приема в коллегиях адвокатов и альтернативных 

организациях. 

Анализируя имеющиеся проблемы, важно отметить усилия не только экспертного 

сообщества и гражданского сектора, но и ряда государственных инициатив, 

направленных на изменение существующего положения в этой сфере. В частности, 

Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года 

поднимает вопрос об изменении системы оплаты труда адвокатов, предоставляющих 

бесплатную юридическую помощь. Как показывает практика, такую систему нужно 

сделать консолидированной и прозрачной. 

Право на квалифицированную юридическую помощь является гарантией 

фундаментальных основ демократического общества. От того, насколько эффективно и 

разумно организовано оказание такой помощи, зависит в конечном итоге благополучие 

и безопасность каждого гражданина. Таким образом, реализация права на получение 

квалифицированной юридической помощи, предусмотренное пунктом 3 статьи 13 

Конституции Республики Казахстан, является задачей, решить которую возможно 

совместными усилиями государственных органов, ученых-юристов и представителей 

гражданского общества. 
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INTERLINGUAL PHRASEOLOGICAL EQUIVALENTS  

IN UNRELATED LANGUAGES 
 

The language as a system-structural organized unit and communication means and 

language units are closely connected. As they are different in quality structurally, 

semantically, functionally and practically, language units have only their own means and 

capabilities in communicative implementation of the language.  
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Phraseological units in this meaning take the special position.It is impossible to make 

sentences, statements using only phraseological units. Words, the units of lexical system do 

not have such block systems in the organization of speech and communication.  

Phraseological system of the language is also the result of generalization and 

systematization of scientific-linguistic researches in phraseology. In real observation there is 

only oral or written speech. It means that there are only concrete, real single phraseological 

units, but not all the totality of the phraseological units of the language.  This totality can be 

ascertained only by the examination of all the phraseological units in the speech, 

communications and dictionaries.  

The existence of all the language’s units in two forms and types as the units of the 

language and using it in speech are relevant to phraseological units too[1]. In this case there is 

direct parallelism between the term linguistic system and others subsystems of the language, 

including the phraseological system of the language.  The following terms are typical to the 

system of the language in general: the levels units of the language levels, different types of 

paradigmatic, syntagmatic, hierarchical, derivation relations. [2].These traits, characteristics, 

relations are also typical to the phraseological level. 

Phraseological units are considered only in one form of existence: in the language 

system or in paradigmatics. Speaking in the native language or other languages for 

communication the language must be present virtually as an abstract generalized system of 

invariants of different levels, with a variety of paradigmatic, syntagmatic, hierarchical and 

derivational relations between units of its various levels. The speech and communication 

cannot be organized without this. In other words, should be available for this purpose required 

levels or sub-system of the language: phonological, morphological, lexical. [2].  

Phraseology is not a part of this system, because we can speak in the native language or 

in the foreign language without using phraseological units. But it is only theoretically, in 

reality it is not so, because when people communicate in their native language, they use a 

variety of types of set phrases like expressive and non-expressive, like imaginative and non-

imaginative, like idiomatic and non-idiomatic. There is objective reason for it: in each 

language there is a developed system of phraseological units, which develops during all the 

history of formation and functioning of the language.  There is not full language without 

phraseological units, because they perform their special functions. All the different problems, 

issues, which are connected with the role of phraseological units in the language, speech, 

communication, the peculiarities of their status is studied by the special field of linguistics – 

phraseology. [4]. As the units of the whole language or separate levels of the language, 

phraseological units also make the system of heterogeneous, but connected by different 

relations and different degrees of proximity or remoteness from each other. Such relations 

between the units of any levels are called paradigmatic, which are one of the system 

generating factors of the language. They are the base of nominative language system’s or any 

sub-system’s segmentation of the language, including phraseological system of the language 

to separate categories, classes, groups.   In the scope of which there are relations and 

connections between their units. The base of unification of one or another units of the 

language to a certain categories, including macro and micro fields, is always some generality, 

which is inherent to each unit of corresponding unification in different level and form. Such 

base, as a rule, is meaning, notion and function. The language is exists and operates to fix and 

express the results of human’s consciousness, linguistic and vocal sense, meaning, notion, 

which are existing in every linguistic sign, both in the language’s unit and unit of the speech. 

At the heart of the field approach as a way of learning a language is precisely this regularity 

of the language.  

The developers of this method is considered as the language of the field, especially 

combining of the words that expressed the same meaning or referring to the same conceptual 
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space, or to the same semantic field. One of the first lexical fields was the field of 

relationship, which describes the types of connections and relations that exist between the 

words in the given field. The concept of linguistic field in their treatment had methodological 

meaning and theoretical significance. With the help of this tool, namely, the field, the 

language drop-down from the same point of view as a systematic device with a variety of 

systemic, paradigmatic relations. In addition, a research tool of the field was intended to 

confirm the theoretical postulate that not a single word has its own independent value, and it 

only gets in the field. The specific meaning of the word in this case depends on the neighbors 

- the words of one semantics, what other qualities surround it. [3]. 

Volume, content, structure, of linguistic field depends on many different factors. First, 

because, that serves as the basis of allocation of the field and unification of the members of 

the field: what type of linguistic meaning, concepts, language function, and what degree of 

generalization they have. In this case, there is onomasiological approach in learning the 

language or units of an appropriate level of the language. The point of linguistic analysis is to 

identify generalized meaning or concept or language category, function, and the goal is to 

build all the units and processes that focus on expression and representation. The point of 

linguistic analysis is defined generalized meaning or concept or language category, function, 

and the goal is to build all the units and processes that focus on expression and representation. 

Composition, that is, quantitative and qualitative aspects of units representatives field depends 

not only on the nature, degree of generalization of hyper lexeme field, but also on the 

cognitive elaboration and evaluation of the corresponding space, the field of human thinking 

in a particular language. How much and which units are united by a particular field depends 

on it. However, the release of the field and the establishment of the field, almost 

onomasiological approach analysis of the field is not completed. The main task is ahead, 

namely, the establishment of the field structure and types of semantic relations and 

connections between all the members, units within the corresponding field. But in this case 

we are dealing with semasiological approach and analysis of the field, because we start from 

the existing in the field of linguistic units and investigate the semantic features and semantic 

relations with other units in the field, the nature and quality of their semantic characteristics 

and relations. Such relations and connections within the system of the field in linguistics are 

called paradigmatic relations and connections [1].  

Every linguistic field has it’s own structure, namely: center, transitional zone, periphery. 

In the center of the field are usually that units, which have more generic sense of field 

semantics, which are most regular and stylistically neutral units and occur when it is carry on 

one or another correspond semantic or conceptual sphere. For example, if we take such 

semantic or conceptual sphere as “thinking, to think”, will occur the following word in the 

German  language: denken, ueberlegen, nachdenken; in the English language – to think, to 

consider; in the Russian  language - думать, размышлять; in the Kazakh language - oilay. 

They express this concept in the most generic type and are used when affect this semantic 

area.  However, in every languages, including named four languages, there are a lot of other 

words and word combinations, including phraseological units, which are connected with the 

concept “thinking”, “to think”, but which are not generic in their  sense, but have additional 

semantic, valuation, expressive, figurative, stylistic, regional, peculiarities. They are differ 

from which, that take the center in the structure of the given field. For example, in the 

German language there are such words and word combinations as gruebeln, knobeln, tueffeln, 

sich Gedanken machen, sich den Kopf zerbrechen, in the English language - turn over in one's 

mind, in the Russian language – pologat, Kazakh language - karastyry. They are certainly 

situated not in the center of the field of “thinking”, but either in the certain place of 

transitional zone, or in the periphery, surrounded by the certain field units, because they are 

differ semantically from the units of the field’s center and from each other. Linguistic fields 
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can be different, because the known world and world areas are studied cogitatively in 

different degrees of generality and differentiation, from different points of view, and it 

directly influences on the quantity and the structure of linguistic fields.  
In the history of linguistic onomasiologic approach in learning the language carry out in 

a different areas and manifestation: in the theory of nomination, in the connection with the 
functioning of the language and the necessity of the choice of the means of nomination, the 
means of expression of certain linguistic, under the necessity of the developing of thesaurus, 
during the learning the language as a system and systematic relations in the language. One of 
the most bright spheres of the manifestation is the concept of linguistic field, which has direct 
relation to the problematics in linguistic as the language and consciousness, the language and 
thinking.  

Historically, the idea of the theory of the field goes back exactly to that thinking, is a 
perfect reflection of the world through the language and initially fixed in the language. In this 
sense we have in mind, in thinking something that exists in the native language. Between the 
ideal image of the world and the language means of expression there is a complete 
parallelism. In many languages the real objective world is presented in perfect shape, but in 
many ways different, because each in its own way divides the world. The language fields, that 
is a means of expressing language, cover completely what he knows and is reflected by some 
people in a particular area of the real world in a particular field of knowledge [1]. Among the 
variety of linguistic expressions, concepts and values in terms of linguistic fields, the units of 
vocabulary words have been considered at first. Therefore, the first type of linguistic fields, 
which was operated by linguistics were lexical-semantic or lexical field. They promoted the 
systematic dissection of vocabulary system, systematic relations in the vocabulary and the 
formation of a picture of the lexical-semantic system of the language in terms of the lexical-
semantic fields. This is ensured by the fact that each semantic field under which originally 
meant lexical or lexical-semantic field is a definite ordered piece, a fragment in the lexical or 
lexical-semantic system. However, one should always remember that it is a reflected by 
consciousness, thinking of people, in its language, a piece of reality: «The field 1. The 
totallity of content units (concepts, words), covering a specific area of the human experience 
... Field semantic 1. A piece actually allocated in the human experience and theoretically 
having the correspondence in the given language  in a form of more or less autonomous 
microsystems» [1]. However, each nation allocates in the real world their own "pieces" of 
reality and its various aspects, the moments in the phenomena of this slice of reality, so the 
experience of people in  the pieces of reality and the perception of their elements are very 
different. This is directly related to linguistic fields, then they are also in many ways not the 
same in different languages. The number of lexical and semantic fields in the lexical-semantic 
system of a particular language is in direct proportion to the number of words in the lexicon in 
general and, in particular, from the words of a generalized semantic type relation, color, 
quality, thinking, animal, furniture, etc. Lexical-semantic or lexical field is relevant only to 
the lexical system to a specific site : «semantic (verbal) field is a lexical paradigm in a 
structural class, which occurs when the segmentation of lexical-semantic continuum at 
different periods, corresponding to the words of the language. These segments are directly 
opposed to each other on the basis of simple meaning-signs. For example, in the German 
language the row jung (young), neu (new), alt (old) make up the verbal field. One verbal field 
can be include to another  field of the highest level» [2]. 

 In the area of lexical and lexical-semantic fields are developed different ideas, methods 
and techniques of isolation and analysis [3]. They were then moved to different areas of 
human language, and the field approach is widely used in the study of a variety of language 
levels and types of linguistic units. For example, in connection with the study of grammatical 
semantics, grammatical categories, syntactic functions are widely used such linguistic terms 
as morphosemantic, grammar, grammar lexical, functional semantic fields [4]. 

Also methodology touched upon the field phraseology, because phraseology, its areas 
and units also reflect the reality, definite spheres and areas of real world. In this sense they are 
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very different from grammatical and lexical system, but they also take part in the general 
process of conceptualization and categorization of the world. They form their phrase semantic 
fields and come into the defined lexical-phraseological and functional-semantic fields. Under 
phrase semantic field we mean a totality of stable combinations of phraseological units of a 
language that represent a particular concept or linguistic meaning and therefore related and 
belong to one and the same semantic field.  

For example, phrase semantic field of "thinking" combines only set phrases or 
phraseological units, expressing by its semantics this feature of human and human activity: to 
think twice before doing smth, to think outside the box, think today and speak tomorrow. 

Semantic fields will elucidate the character of phrase semantic system of a particular 
language. Particularly valuable in scientific linguistic relation is the study of phrase semantic 
fields of different, related and unrelated languages, as they reveal national characteristics of 
phrase semantic system of different languages, the specific of phraseological worldview, 
cognitive models of phraseological system of the relevant languages. Phraseology is studying 
one of the areas of the nominative systems of language, namely, set phrases as lexical 
(words), syntactical (the free or variables phrases) and phraseological (set phrases, 
phraseological units) means of nomination. They carry three types of nomination: 
generalized, species and situational contextual and specific speech nomination: Mantel, 
Wintermantel, der rote Mantel. The first and the second types of nomination can expressed in 
the nominative language system only words and set phrases or phraseological units. That is 
why words and phraseological units unite on this basis in a single system - lexical and 
phraseological, and within it are allocated to various lexical and phraseological fields [3] In 
the relations between vocabulary and phraseology, and thus between the lexical and 
phraseological fragments of lexical phraseological field is the relation of the phraseological 
[1]. Phraseological units, at last, are as a special component a part of certain functional-
semantic fields, such as functional-semantic field of comparativity. Phrase semantic fields are 
still little investigated, in general, as microfields of lexical-phraseological fields, functional 
phraseological fields and, in particular, as comparative terms in all these types of linguistic 
fields. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Платежеспособность организации определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. 

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на 

возможность получения кредита. 
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Ликвидность организации определяется наличием у нее ликвидных средств, к 

которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и легко 

реализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способность 

организации в любой момент совершать необходимые расходы.  

Улучшение платежеспособности организации неразрывно связано с политикой 

управления оборотных капиталов, которая нацелена на минимизацию финансовых 

обязательств. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие основные приемы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Приемы проведения оценки платежеспособности и ликвидности 

организации 
 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения. Расчет и анализ коэффициентов 

ликвидности позволяет выявить степень обеспеченности текущих денежных потоков – 

оценить способность организации генерировать денежные средства в размере и в 

сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов и платежей. 

При определении ликвидности баланса группа актива и пассива сопоставляются 

между собой. 

Условия абсолютной ликвидности баланса:  

А1 ≥ П1 А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 А4 ≤ П4   (1) 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение 

первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый балансирующий 

характер: его выполнение свидетельствует о наличии у организации собственных 

оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, противоположный 

зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса отличается от 

абсолютной. 

При изучении баланса следует обратить внимание на один очень важный 

показатель – чистый оборотный капитал, или чистые оборотные средства, с помощью 

которого также можно оценить ликвидность организации. 

Чистый оборотный капитал – это разница между итогами раздела II баланса 

«Оборотные активы» и разделом VI баланса «краткосрочные пассивы». Изменение 

уровня ликвидности определяется по изменению (динамике) абсолютного показателя 

чистого оборотного капитала. Он составляет величину, оставшуюся после погашения 

всех краткосрочных обязательств. Рост этого показателя означает повышение уровня 

ликвидности организации. 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности организации кроме 

Оценка платежеспособности и ликвидности организации 

Анализ 

ликвидности 

баланса 

Расчет финансовых 

коэффициентов 

ликвидности 

Анализ движения 

денежных средств 
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анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности - достаточность оборотных средств 

организации, которые могут быть использованы ею для погашения своих 

краткосрочных обязательств. 

Нижняя граница указывает на то, что оборотных средств должно быть 

достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. Превышение 

оборотных активов над краткосрочными обязательствами более чем в 2 раза считается 

нежелательным, поскольку это свидетельствует о нерациональном вложении своих 

средств и неэффективном их использовании. 

Коэффициент быстрой ликвидности  

Прогнозируемые платежные возможности организации при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами Кб.л> 0,5-1 Нижнее значение 

указывает на необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить 

возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную 

форму для расчетов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности  

Способность организации рассчитать с задолженностью немедленно  

Ка.л> 0,2-0,3 Низкое значение указывает на снижение платежеспособности 

организации. 

Коэффициент платежеспособности – рассчитывается как отношение оборотных 

активов организации к долгосрочным обязательствам и показывает способность 

организации покрывать свои долги за счет текущих активов, не прибегая к распродаже 

имущества. 

Кпл =оборотные . активы  (2) 

долгосрочные обязательства + краткосрочныеобязательства- 

-доходы будущих периодов – резервы предстоящихрасходов 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует имеющийся запас прочности, 

возникающий вследствие превышения ликвидных активов над имеющимися 

обязательствами. Определяется как отношение фактической стоимости оборотных 

активов к наиболее срочным обязательствам. 

Кпл = ______________оборотные активы__________________ (3) 

краткосрочные обязательства – доходы будущих периодов- 

 - резервы предстоящих расходов – прочие обязательства 

 

Коэффициент быстрой ликвидности. Он определяется как отношение денежных 

средств, высоколиквидных ценных бумаг и дебиторской задолженности к текущим 

пассивам. 

Кпл = ______________оборотные активы -запасы_________ (4) 

долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства- 

 - доходы будущих периодов – резервы предстоящих расходов 

 

С помощью этого коэффициента можно определить два значения, относящихся к 

наиболее ликвидной части оборотного капитала. Первое значение коэффициента 

показывает, какую долю краткосрочных обязательств способна погасить наиболее 

ликвидная часть оборотного капитала при ее обращении в денежную форму. Второе – 

путем отношения коэффициента ликвидности вычислить, какую долю составляет 

наиболее ликвидные средства в составе всего ликвидного (оборотного) капитала. 

Одной из основных задач финансового анализа является расчет показателей 

финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость – это характеристика состояния предприятия, 
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определяющая уровень зависимости организации от внешних источников 

финансирования.  

Анализируя соответствие или несоответствие (излишек или недостаток) средств 

для формирования запасов и затрат, определяют абсолютные показатели финансовой 

устойчивости (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Определение абсолютных показателей финансовой устойчивости 

 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и затрат 

используются следующие показатели: 

Наличие собственных оборотных средств (Ес). Определяется как разница между 

величиной источников собственных средств и величиной основных средств и вложений 

(внеоборотных активов): 

Ес = собственные средства –внеоборотные активы  (5) 

Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных для 

формирования запасов и затрат (Ет). Определяется как сумма собственных оборотных 

средств и долгосрочных кредитов и займов: 

Ет = (собственные средства – внеоборотные активы) + долгосрочные 

обязательства  (6) 

Общая величина основных источников средств для формирования запасов и 

затрат (Е∑). Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных 

и краткосрочных кредитов и займов: 

Е∑ = (собственные средства – внеоборотныеактивы)+долгосрочные и 

краткосрочные обязательства  (7) 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствует 3 показателя обеспечения запасов и затрат источников их формирования. 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

 ± Ес = Ес – Z,   (8) 

где, Z-запасы и затраты 

2. Излишки (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат: 

± Ет = Ет – Z,    (9) 

3. Излишки (+) или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат: 

± Е∑ = Е∑ - Z,     (10) 

При определении типа финансовой устойчивости следует использовать 

трехмерный показатель: 

"S = {S1(X1); S2(X2); S3(X3)}    (11) 

где, Х1 = ± Ес; Х2 = ± Ет; Х3 = ± Е∑. 

Функция S(х) определяется следующим образом: 

 

S (х) = 1, если Х>0 

 0, если Х<0                                                                        (12) 

 

Абсолютная финансовая устойчивость определяется условиями: 

Источники средств 

для формирования 

запасов и затрат 

Абсолютный  показа-

тель финансовой 

устойчивости 

Величина 

запасов и 

затрат 
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{± Ес> 0; ± Ет> 0; ± Е∑ >0.}                                              (13) 

Трехмерный показатель S = (1; 1; 1) показывает, что запасы и затраты полностью 

покрываются собственными оборотными средствами. Организация практически не 

зависит от кредиторов. Такая ситуация относится к крайнему типу финансовой 

устойчивости и на практике встречается редко. Однако ее нельзя рассматривать как 

идеальную, так как организация не использует внешние источники финансирования в 

своей деятельности. 

Нормальная устойчивость финансового состояния. Определяется как: 

{± Ес< 0; ± Ет> 0; ± Е∑>0.}                                                 (14) 

Трехмерный показатель S = (0; 1; 1). 

Организация оптимально использует собственные и кредитные ресурсы. Текущие 

активы превышают кредиторскую задолженность. 

Неустойчивое финансовое состояние. Определяется условиями:  

{± Ес< 0; ± Ет< 0; ± Е∑>0.}                                          (15)  

Трехмерный показатель S = (0; 0; 1). 

Характеризуется нарушением платежеспособности: организация вынуждена 

привлекать дополнительные источники покрытия запасов и затрат, наблюдается 

снижение доходности торговли. Тем не менее еще имеются возможности для 

улучшения ситуации. 

Кризисное (критическое) финансовое состояние.Определяется условиями: 

{± Ес< 0; ± Ет< 0; ± Е∑< 0.}                                           (16) 
Трехмерный показатель S = (0; 0; 0). 
Кризисное финансовое положение – это грань банкротства: наличие 

просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей и не способность погасить 
их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого положения 
организаций грозит объявление банкротства. 

Таким образом, предприятия используя предложенную методику и систему 
основных показателей оценки финансового состояния, смогут реально оценить 
возможности, для дальнейшей его деятельности в необозримом будущем. 
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ECONOMY AND ECONOMICS IN SOCIAL LIFE 
 

In many traditional economies, community interests take precedence over the 

individual. Individuals may be expected to combine their efforts and share equally in the 

proceeds of their labor. In other traditional economies, some sort of private property is 
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respected, but it is restrained by a strong set of obligations that individuals owe to their 

community. 

Today you can find traditional economic systems at work among Australian aborigines 

and some isolated tribes in the Amazon. In the past, they could be found everywhere - in the 

feudal agrarian villages of medieval Europe, for example. 

In a command economic system or planned economy, the government controls the 

economy. The state decides how to use and distribute resources. The government regulates 

prices and wages; it may even determine what sorts of work individuals do. Socialism is a 

type of command economic system. Historically, the government has assumed varying 

degrees of control over the economy in socialist countries. In some, only major industries 

have been subjected to government management; in others, the government has exercised far 

more extensive control over the economy. 

The classic (failed) example of a command economy was the communist Soviet Union. 

The collapse of the communist bloc in the late 1980s led to the demise of many command 

economies around the world; Cuba continues to hold on to its planned economy even today.  

In market economies, economic decisions are made by individuals. The unfettered 

interaction of individuals and companies in the marketplace determines how resources are 

allocated and goods are distributed. Individuals choose how to invest their personal resources-

what training to pursue, what jobs to take, what goods or services to produce. And individuals 

decide what to consume. Within a pure market economy the government is entirely absent 

from economic affairs. 

The United States in the late nineteenth century, at the height of the lassez-faire era, was 

about as close as we've seen to a pure market economy in modern practice. 

A mixed economic system combines elements of the market and command economy. 

Many economic decisions are made in the market by individuals. But the government also 

plays a role in the allocation and distribution of resources. 

The United States today, like most advanced nations, is a mixed economy. The eternal 

question for mixed economies is just what the right mix between the public and private 

sectors of the economy should be. 

Economic systems help keep the world economy balanced and controlled. There are 

many types of economic systems but there are 4 basic classes. In the market economy, 

persons own and operate different factions of production. Next, we have the command 

economy which is when the government owns and operates all of the factions of production. 

Third is the traditional economy whose basis is culture and tradition based on agriculture and 

hunting. Then, we have the mixed economy which is a system where both market and 

command economy systems are used or featured. 

It is a well-known fact that without taking into consideration the knowledge of 

Economics every country will come apart. Firstly, Economics helps countries in various 

branches of trade. People sell and buy various things: from pens and pencils to cars and 

houses. Economics helps us to normalize these relationships. For example, ancient Rome was 

the biggest and the richest state of the ancient world. It became rich mostly with the help of its 

army and emperors. But to normalizing the relations, people’s everyday life and not have any 

conflicts Rome needed a good economy, which is impossible without the knowledge of 

Economics. Secondly, Rome is the one of the most beautiful cities with its cathedrals, statues, 

and ancient buildings. The most famous building in Rome is Coliseum. It is famous for its 

gladiatorial fights. Gladiators were furious fighters. They fought till everyone was killed. 

Without a highly developed economy Rome could not become so rich and great. Roman 

governors regularly took taxies from the conquered nations. Without the economy, which 

helped Roman to control taking taxies and prevent corruption and robberies, Rome would fall 

as the empire. Thirdly, with a developed economy a level of life in the state rises. Rome had 
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great theatres which everyone could visit, famous Roman baths where people, especially 

politicians and the representatives of aristocracy, had a rest, and, of course, gladiatorial fights. 

It is a well-known fact that it was a favourite kind of their entertainment.  

Nowadays economy plays the same role. But its influence is becoming bigger and 

bigger. It touches upon not only economic problems. If you have chosen Economics to study, 

you can have a great choice of professions. With a good economic education you can work, 

for example, in tourism. It is great for people who want to see the world and get an experience 

of communicating with people. You can also become a lawyer. It is a very prestigious and 

well-paid job. Good lawyers are in demand all over the world. If you do not like these 

professions, you can have your own business. It is very hard. But having a profound economic 

education you will be successful. The best businessmen get millions of dollars all over the 

world.  

In conclusion, I would like to stress that economy and Economics have always been 

playing a great role in social life. And if you have chosen this way, you will discover a lot of 

new about world relations, business, tourism, and other spheres of life.  
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КӘСІПОРЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

Кез келген кәсіпорынның қаржыны басқару жүйесіндегі маңызды салалардың бірі 

инвестициялық қызмет болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық ресурстары ағымды 

шығындарды қаржыландыруға және инвестицияларға жұмсалады. Инвестициялық 

қызметтің негізгі мақсаты, түптеп келгенде, кәсіпкерлік табысқа немесе капитал өсіміне 

қол жеткізу болып табылады. Инвестициялар – біздің экономикамызда бұл жаңа 

термин болып табылмайды. Орталықтанған жоспарлық жүйе кезінде тек "капиталдық 

салымдар" деген түсінік қана қолданылды. Бұл түсінікте, негізгі қорлардың қайта 

өндірісі және оларды жөңдеуге кеткен шығындар да еңгізіледі. 

1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының (ҚР) Заңына сай 

инвестицияларға (толықтырулар мен өзгертулер еңгізу арқылы) келесідей анықтама 

берілді. "Инвестициялар – бұл, пайда алу мақсатында өндірістік қызмет объектілеріне 

салынатын мүліктік және интеллектуалдық құндылықтардың барлық түрі, сонымен 

қатар: 

- акциялар және өзге де коммерциялық ұйымдарға қатысу формалары; 

- облигациялар және өзге де қарыздық міндеттемелер; 

- қозғалатын, қозғалмайтын мүлік және мүліктік құқық, ұстау құқығы мен 

тауарлардан басқа, импортталатын және өткізуге арналған, қайта өңделмейтін 

мүліктер; 

 - интеллектуалдық қызметке, авторлық құқыққа, патентке, тауарлық белгілерге, 

өндірістік үлгілерге, технологиялық процесстерге, ноу-хауға құқық; 

- лицензияға негізделген қызметтерді жүзеге асыру құқығы". 

Инвестициялар кәсіпорындардың тұрақты дамуын қамтамасыз етюді және 

келесідей мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: 

- қаржылық және материалдық ресурстарды жинақтау арқылы өздерінің 

кәсіпкерлік қызметін кеңейту; 

- жаңа кәсіпорындарды сатып алу; 

- бизнестің жаңа түрлерін мегеру нәтижесінде өз қызметін әртараптандыру. 
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Инвестиция (лат. іnvest - салу) – мемлекеттік немесе өзінің жеке капиталы, 

шетелдегі әртүрлі саладағы кәсіпорындардан, кәсіпкерлік жобалар, әлеуметтік-

экономикалық бағдарламалар, инновациялық жобалардан , пайда табу мақсатында ұзақ 

мерзімге салынатын салым. Салынған салым белгілі мерзімде қайтарылады. 

Инвестициялық саясаттың келесідей маңызды шешімдері белгіленген: 

- мемлекеттiк емес сектордағы инвестициялық белсенділікті жоғарлатуға себепшi 

болатын, қолайлы ортаны қалыптастыру;  

- кәсіпорынды қайта құруда отандық және шетел инвестицияларды тарту; 

- капитал салымының тиімділігін жоғарлату кезінде әлеуметтік саланы және 

тіршілікті қамтамасыз етуші өндірістерді мемлекеттік қолдау; 

- инвестиция фирманың динамикалық дамуын қамтамасыз етіп және келесідей 

шешімдерді шешуге рұқсат етеді: 

- материалдық ресурстар және қаржылық жинақтау есебінен жеке кәсіпкерлік 

қызметті кеңейту; 

- жаңа кәсіпорындарды алу; 

- диверсификация салдарынан кәсiпкерлiк қызметтiң жаңа облыстарын игеруi. 

Кәсіпкерлік фирмалар инвестицияны әртүрлі үлгіде жүзеге асыраалады, себебі 

инвестицияның көп үлгідегі объектілер жеткілікті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет – Инвестиция қызметінің объектісі бойынша жіктелім 

 

Инвестицияны жоспарлау және талдау мақсатында бағыт қатарының жіктелімі, 

инвестицияның мәнін терең түсінүге мүмкіндік береді. Ең көп таралған жіктелімдер 

келесілер болып табылады: 
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2-сурет – Инвестиция объектісі бойынша жіктелім 
 

Қаржылық инвестициялар – бұл құнды қағаздарға, акцияға, облигацияға, 

борыштық құқықтарға, банктегі айқын пайыздағы депозиттік шоттарға ақша 

қаражаттарының салымы. 

Нақты (тікелей) инвестициялар дегеніміз – бұл табыс алу мақсатында тауарлар 

өндіру мен және қызметтер көрсетумен тікелей байланысты нақты активтерге салынған 

ақша қаражаттары. Бұл кәсіпорындардың негізгі қорларын ұлғайтуға бағытталған 

капитал салымдары болып табылады. Нақты инвестициялар негізгі құралдарды байта 

құру, кәсіпорындағы өндірісті кеңейту, техникалық байта жарақтандыру немесе 

жаңаландыру арқылы жүзеге асады. Яғни өндірістің құрылуына және дамуына 

салынатын капитал. 

Бейматериалды емес активтегі инвестициялар – бұл ғылыми зерттеулерге, 

кадрларды дайындауға, жарнама, жаңа технологияларды пайдалануда лицензияны 

алудағы қаражаттар салымы.  

Қаржылық және нақты инвестициялар арасындағы арақатынасы келесі үлгіде 

көрінеді. Кәсіпорын дамуының бастапқы кезеңінде инвестициялардың ең негізгі көлемі 

нақты секторға, ал бұдан ары - материалдармен ( қаржылық инвестиция), белгілі 

кәсіпорынның қызмет етушілеріне шикізатпен жабдықтауына, кәсіпорын акцияларын 

сатып алуға бағытталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-сурет – Инвестицияның ұзақтығы бойынша жіктелім 
 

Қысқа мерзімді инвестициялар– бұл бір жылға дейінгі мерзімге салынған ақша 

салымдары. Негізгі құралы банк депозиттері, вексель, сертификаттар мен жоғары 

өтімді бағалы қағаздар болып табылады. 

Ұзақ мерзімді инвестициялар ( уақыт кезеңінің ұзақтығына) деп кәсіпорынға бір 

жылдан артық мерзімдер ішінде қалыпты табыс көзін қамтамасыз ететін жобаларды 

жүзеге асыруға салынған ақша қаражаттарын айтады. Ұзақ мерзімді инвестициялардың 

негізгі түріне кәсіпорынның негізгі құралдарын, өндіріс барысын кеңейтуге жұмсалған 

капитал салымдарын жатқызуға болады. Сонымен қатар инвестиция нақты сектордағы 

инвестицияға жатады. Оларға ұзақ мерзімдегі қаржылық инвестициялар, мысалы 

еншілес кәсіпорын акциялары, басқа фирмалардың жарғылық капиталдары жатады. 

Ұзақ мерзімдегі инвестициялардың мақсаты кәсіпорынның негізгі және айналым 

құралдарын арттыру. 

Бейматериалды емес 

активдегі 
инвестициялар 

 

Қаржы 

 

 

Нақты 

Инвестиция объектісі бойынша: 

 

Қысқа мерзімді 

(1жыл) 
Ұзақ мерзімді 

Инвестицияның ұзақтығы бойынша: 
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3. Нақты сектордағы ұдайы өндіріс нысаны бойынша: 

- Кәсіпкерлік қызмет объектісінің құрылуы; 

- Өндірісті ұлғайту; 

- Техниканы қайта жарақтандыру, қайта құру. 

Кәсіпорында орналасқан  инвестицияның құрылысы белгілі бағыттағы сатыларға 

тәуелді болады. Бастапқы кезеңде инвестиция объект болып құрылуына бағытталады. 

Нарықта өнімнің талап етілуі, өндірістің кеңеюіне бағытталған инвестиция  шартымен 

жасалады. Барлығы өндіріс масштабына және конъюктурасына тәуелді болады.  

4. Соңғы қорытындыға тәуелділігі: 

- өндіріс көлемінің өсуіне; 

- өндірілшен өнім сапасының жоғарлауына; 

- қорларды үнемдеуіне (қорытынды есебінде өзіндік құнынының төмендеуі) 

- жұмыс орын санының кеңеюі; 

5.Меншік нысаны бойынша: 

Жеке инвестициялар - инвестиция, мемлекеттік бюджет қаражатынан және басқа 

да мемлекеттік қаржы көздерінен құрылады. 

Мемлекеттік инвестициялар - инвестиция, жекеқаражаттардан, корпаративтік 

кәсіпорындар мен ұйымдар, азаматтар, меншікті қосқандағы, сонымен бірге тартылған 

қаражаттардан. 

6. Қаржылық көздері бойынша: 

- меншікті (амортизация, пайда); 

- қарыздар (несие); 

- тартылғандар (эмиссиялық ақша қаражаттары). 

Меншікті және қарыз инвестициялар арасындағы арақатынасы қаржы 

көрсеткіштерінің қалыптасу тұрақтылығы. Меншікті қаржыларды инвестициялау 

кезінде  70%, ал қарыз 30% болғаны жаксы. Кәсіпорын үшін әртүрлі көздер? Әртүрлі 

құндылықтар болады.  Инвестиция арасындағы қатынас оңтайлы болу керек.. Маңызды 

мақсаты – инвестицияға байланысты шығыстарды қысқарту. 

7. Инвестициялық процеске қатысушылардың құрамы, олардың жобаны әзірлеу 

мен іске асыру үлесі бойынша: 

- кәсіпорын 

- акционерлер 

- коммерциялық банктер жобаға көзқарасы өте жоғары деңгейлі құрылымдар 

(компаниялар, холдингтер) 

- әртүрлі деңгейдегі бюджеттер (мемлекеттік, аймақтық, жергілікті) 

Интелектуальды бейматериалды емес инвестициялардың салыстырылуы – бұл 

патентті сатып алу шығындары, лицензия, ноу-хау, персоналды дайындау және қайта 

дайындау, ғылыми-зерттеулер және тәжірибелі конструкторды әзірлеу, жарнамалау 

және т.б. жатады. 

Кәсіпорынды (фирма) сатып алу кезінде немесе негізгі жобаны жүзеге асыруда 

бастапқы инвестициямен нетто инвестиция салыстырылады. Реинвестициямен бирге 

олар брутто инвестицияны негіздейді. 

Реинвестиция – бұл өндірістегі жаңа құралдарды дайындау немесе қолдануға 

сатып алу және басқа да мақсаттарда колдану арқылы инвестициялық қорлардан 

қайтадан босату. Осындай инвестициялар бар объектілерді жаңаға ауыстыруға, 

рационализациялау және техникалық жабдықтарды жетілдіруге немесе процесстерге 

бағытталуы мүмкін. Кәсіпорынның (фирманың) келешектегі өміршеңдігі жаңа өнім 

түрлерін жасау және нарыққа өткізудегі жаңа ұйымдардың құрылуы, номенклатураның 

өзгеруіне байланысты диверсификациялау, шығарылым (өндіріс) көлемінің өзгеруін 

қамтамасыз ету. 
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Жаңа инвестицияның бағасы, негізгі капитал мөлшерінің көбеюіне және оның 

жетілдірілуіне бағытталуы (орнын толтыру) (негізгі капиталдың тозуын өтеуге 

бағытталған, қаражат), жалпы инвестицияны құрайды.   

Қаржылық емес активтерінің капитал салымы кәсіпорынның негізгі капитал 

салымына құрастырылады. Олар кәсіпорындардың өндіріс потенциалын кеңейтуге, 

шығындар жиынтығын сатып алуға және негізгі құралдарды құру мақсатымен 

жанартуын ұсынады. 

Материалдық-өндірістік қорларға инвестицияның артуы – бұл айналым қаражат 

түсімінен құралған қорлар мен есептен шыққан шығындарды айтады. Олар қордағы 

айналым қаражат түсімдерін алу арасындағы айырмашылық ретінде құрылады.  

Қорлардың өзгерілуі келесі элементтер бойынша анықтайды: 

-  шикізат және материал; 

-  аяқталмаған өндірістегі шығындар; 

-  жылдық өнімді сатып алу үшін және т.б. 

Ұдайы өндірілген инвестиция құрылымының негізгі капиталы қолданыстағы 

кәсіпорындарға техникамен қайта жарақтандыру және қайта құру, кеңейту, жаңа 

құрылысқа бағытталған капитал салымымен сипатталады. Жобалы-сметалық 

құжаттармен анықталған, инвестицияның негізгі капиталға сәйкесінше жатқызылуы 

ұдайы өндірілген құрылымды құрылыс сипатына байланысты өндіреді. 

Жаңа құрылысқа кешенді объектілерді жарақтандыруға негізгі, қосалқы және 

кәсіпорынға, ғимаратқа қайтадан құрылған қызмет көрсету белгілеулері жатады, 

сонымен қатар филиалдар мен жеке өндірістер, пайдалануды іске асыру кезінде өзіндік 

балансында болады, жүзеге асырылған жаңа аудандарға жаңа өндіріс қуаттылығы 

құрылады. 

Жаңа құрылысқа сонымен қатар жаңа аудандағы құрылысқа кәсіпорынға ұқсас 

немесе келешекте пайдалануға болатын техникалық, экономикалық, экологиялық 

талаптармен мойындатылған мақсатқа сай емес үлкен қуаттылықты жойылған 

кәсіпорынға айырбастау. Жұмыс істейтін  кәсіпорындардың кеңеюіне бар 

кәсіпорындарға жаңа өндіріс құрылысын, дайын өнім және алып-сатуға арналған 

тауарлар және т.б жатады. 

Жұмыс істейтін кәсіпорындарды кайта құруға бар цехтарды, негізгі, қосалқы 

объектілерді және қызмет көрсету белгілеулерін қайта құруға, ережедегідей, бар 

ғимаратты кеңейтусіз және негізгі белгілеулерді жарақтандыру жатады. Толық 

жетілдірілген өндіріс және жоғарлауымен байланысты технико-экономикалық 

деңгейімен кайта құру. Жұмыс істейтін кәсіпорындардың кайта кұрылуы жүзеге асыра 

алады: 

Қайта құру кезінде қамтамасыз етілетіндер: 

- кәсіпорынның өндіріс қуаттылығын кеңеюі; 

- икемді өндіріске қалдықсыз және қалдығы азырақ технологияларды енгізу; 

- еңбек өндірісінің жоғарлауы; 

- өндірістің өнімнің өзіндік құнын және материал сиымдылығы мен энергия 

сыйымдылығының төмендеуі. 

- жұмыс істейтін кәсіпорындардың техникалық қайта жарақтандыруға технико-

экономикалық деңгейдің жоғарлауына жеке өндірістер, цехтар және жаңа техника мен 

технологияларды енгізу базасындағы участкілер,  жаңартулар, ескірген және 

физикалық тозған жабдықтарды жаңа кең өндірілген жабдықтарға ауыстыру, сонымен 

қатар қосалқы және көмекші шаруашылықты толық жетілдіру. Жұмыс істейтін 

кәсіпорындардың техникалық жарақтандыруға жеке объектілерге немесе жұмыс 

түрлеріне, ережедегідей, өндіріс қуаттылығын кеңейтуінсіз, жоба және смета бойынша 

жүзеге асырылады. Жұмыс істейтін кәсіпорындардың техниканы жарақтандыру кезінде 
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бар өндірістік көлік аудандары және жабдықтары, автоматтандырылған көлік жүйесін 

басқару және бақылауын енгізу, басқа да барынша тиімді шаралар өткізіп қосымша 

орнатуларды жүзеге асыруға болады. 
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TRANSLATION PROBLEMS OF SPORTS TERMINOLOGY 
 

The article deals with the problem of sports terminology translation from English into 

Russian. Based on analysis of learning, lexicographical and reference sources, five groups of 

polysemic sports terms are distinguished. Russian equivalents of English-language terms 

having different meanings in different sports and same sport are given. The effect of context 

on the choice of translation option is demonstrated.Hundreds of thousands of words and 

word-combinations (wordgroups) belong to the terminological systems of science, 

technology, trade, law, sports, the arts, etc. These linguistic units are not used or even 

understood by people outside the particular speciality. Every field of science or activity has its 

specialized vocabulary. There is a special medical vocabulary, and similarly special 

terminologies for chemistry, physics, power engineering, economics, building construction, 

aviation, and many others. 

Term, as traditionally understood, is a word or a word-combination which is specifically 

used within a particular branch of science, technology, trade, law, sports or the arts to convey 

a concept peculiar to this particular field. 

Sport has always occupied an important place in the life of countries and peoples. 

World-class sports competitions are not complete without translators from English, French, 

Italian, German, Spanish and other languages. Each sport has its own terms and definitions. 

You can call it "sports slang", so firmly these words came into use by athletes and coaches, 

that they no longer use other terms. Indeed, what does “brake” mean in boxing, diving and 

cycling? Imagine a sports translation made without taking into account not only the context, 

but also specialized vocabulary. 

Today, the sports terminology of both Russian and English is undergoing significant 

changes caused by widespread globalization, the expansion of intercultural communication, 

fierce competition, economic changes and scientific and technological progress. 

The relevance of the research is related to the increased importance of the translation of 

sports literature as a way to exchange and disseminate information in the global community. 

The emergence of new sports, new technical devices serving the sports sector, changing the 

rules and improving the performance technique leads to the emergence of new sports terms. 

The purpose of this study is to study the characteristics of sports terminology and the 

specifics of its translation from English into Russian. 



386 
 

In accordance with the purpose of the work the following tasks were defined: 

1. Department of sports terms from the composition of other lexical layers of the 

language. 

2. The study of the composition and structure of sports terminology. 

3. The study of the composition and structure of various kinds of abbreviations and 

abbreviations. 

In accordance with the goals and objectives, the following methods were used: 

descriptive method, comparative method, component analysis method, structural language 

analysis method, contextual analysis. 

The subject of the research is sports terminology units used in sports Internet discourse, 

as well as in newspapers and magazines about sports. 

The object of the research is the methods of translation of English sports terminological 

units into Russian. 

The material of the study was materials taken from the Internet version of the “Sky 

Sports” newspaper in Russian and English, as well as English-speaking and Russian-language 

websites www.sports.kz, www.tennis.kz, www.gymnastics.com. 

Sports dictionary is a layer of vocabulary, 

reflecting such human activity that requires both physical and volitional efforts and 

being a professional and recreational human activity. 

A special place in the sports dictionary occupy nominal lexical 

units, that is, words and phrases that include the name 

proper: name or surname of a person, geographical name, ethnonym 

etc. 

A rather large group of sports terminology is represented by the names of sports whose 

transmission uses transcription, tracing and settled equivalent on the PC. 

For example:Golf – гольф; 

Hammer throw – метаниемолота; 

Rugby – регби;  

Gymnastics – гимнастика; 

It is also important to translate the functions of athletes. 

For example: team principal – глава, руководителькоманды, driver – пилот (about 

«Formula-1»), striker – нападающий, «бомбардир» (slang.), goalkeeper –вратарь, 

голкипер, midfielder – полузащитник, some of them, as we see, were borrowed from the TL; 

as well as the names of competitions – The FIFA Women's World Cup – 

Чемпионатмирапофутболусредиженщин, Premier League – Премьер-лига, Spanish 

Grand Prix – Гран-приИспании. 

When transmitting the following sports terminology to Russian translation 

transformations such as tracing, descriptive translation and equivalent: 

For example: Half-time – конецтайма; 

First half – первыйтайм; 

Draw – ничья; 

We most often encounter abbreviations when working with various written and 

television materials, one way or another connected with sporting events. For example, 

television broadcasts of games, compilation of previews for games, etc. A very big advantage 

of reductions is the possibility of saving time and space when preparing to work with sports 

materials. For example, when printing and decorating news related to sports topics in one way 

or another, abbreviations are used when marking positions of players on the field. 

Forexample:Goalkeeper=G(Голкипер/вратарь) 

Defender=D(Защитник) 

Midfielder=M(Полузащитник) 

http://www.gymnastics.com/
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Forward=F(Нападающий) 

Striker=ST(Нападающий) 

However, the case is not limited to such positions on the field. There are many 

subtleties that affect the position of the player on the field. For example, the functions that he 

performs, attacking or defensive, flank, for which the player is responsible, right or left, etc. 

What, in fact, leaves its mark on the use of abbreviations Centralattackingmidfielder = CAM 

(Центральный атакующий полузащитник) Rightwingmidfielder = RWM (Профланголый 

полузащитник) Leftwingmidfielder = LWM (Левофланговый полузащитник) The same 

applies to, so to speak, near football games. For example, the names of major tournaments, 

the stage of their holding, etc. World Cup = WC (КубокМира) European Championship = EC 

(ЧемпионатЕвропы) Play-off = PO Aggregate = AGG (Итогпосуммедвухматчей). 

In the conditions of increasing public attention to sports, it is very important to correctly 

understand and use sports terminology when reading newspapers and magazines in English, 

as well as when working with Internet resources. Thus, based on the analysis of articles online 

resources in English, it can be concluded that to transfer names athletes, competition names, 

sports, sports terminology, in most cases, you must use transcription, tracing or find a well-

established version in the language translation. However, when dealing with sports 

translation, you should be careful when transferring foreign terms and names, because the 

result can be unpredictable and unacceptable, in addition to this, you need to know not only 

the basic vocabulary, because in addition to generally accepted terminology, every sport has 

its own sports slang. 
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INTERLINGUAL PHRASEOLOGICAL EQUIVALENTS OF THE PHRASEOLOGICAL 

FIELD BEAUTYIN ENGLISH, RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES 
 

The language fields, that are a means of expressing language, cover completely what he 

knows and is reflected by some people in a particular area of the real world in a particular 

field of knowledge. Among the variety of linguistic expressions, concepts and values in terms 

of linguistic fields, the units of vocabulary words have been considered at first.  

If between phraseological units of different languages there are no compliances, there is 

nothing to compare. In other words, the comparative linguistics assumes existence between 

the compared language facts of communities, similarities in an obligatory measure, instead of 

full distinction.  

Phraseological equivalence of English, Russian and Kazakh languages requires full 

compliance of derivation base, prototypes correlated of phraseological equivalents in different 

languages at the lexical, grammatical levels, and there is full compliance of their shaped base. 

In phraseological field of the word "motherland", there is founded the structural-typological 
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species in four compared languages. In quantitative terms, they are few; they have shaped a 

common framework that is particularly branching.  

The total number of phraseological equivalence types of study in three languages - 

about 800.  

Structural-typological approach to the study of phraseological systems of different 

languages is a new trend in linguistics and phraseology theory. It is completely justified, 

because phraseological system like all other language systems and the languages of the whole 

has universal properties and characteristics upon which linguistic basis, common linguistic 

features, phraseological system categories itself and regularities, typical for phraseological 

systems in any language can be installed. Phraseological language system can and should be 

studied like any other system of the language in terms of universals linguistic and typological 

linguistic. Universal features of phraseological systems and phraseological units are expressed 

and manifested in various ways, but only on the phraseological level. Phraseological system 

of any language, like all other language systems, is characterized by two principles, on which 

it is based: 1) paradigmatic and in 2) syntagmatic  

 Paradigmatic and syntagmatic, language and speech are central universals of human 

languages and any of their systems, including the phraseology.  Central universals of different 

languages’ phraseological systems are set phrases of the language. They are the object of 

study of phraseology. The objects of study of this science are universal features and properties 

of phraseological units and phraseological systems of different languages. They are studied 

from the standpoint of two disciplines of universals’ linguistics, typological linguistics, on the 

one hand and comparative phraseology, on the other. There are three types of language 

universals in the system of this sc 

ience: a) linguistic universals; b) linguistic universals-implications. Only with these 

types of universals we can deeper and more comprehensively reflect and convey the essential, 

which is, universal and typological, characteristic features of human languages, because only 

on the basis of a set of absolute and relative universals we can derive the general principles, 

universal features and patterns of human languages. Universal-implications are more 

hypothetical than empirical universals.  

 The phraseological system consists of two types of defining universals: 

a) Conceptual- semantic or extra linguistic; 

b) Systemic and structural caused and interlinguistic.  

The first ones reflect the deep structures of language content, the latter – the surface 

structure, the form of linguistic signs. Here mechanisms and patterns of language category 

can be revealed more brightly. Phraseological units are a special language type of secondary 

nomination means characterized as multicomponent, separately formed and by the structure of 

certain phrase of figurative-holistic semantics. In linguistics it is accepted to distinguish the 

language means of primary, secondary and tertiary category. The first type is basically stated, 

extralinguistically motivated word, the second is linguistically motivated word, and the third 

is phraseological unit, which is situational motivated by phrase. Lexical and phraseological 

categories differ in the extent of its versatility, the first is omnivorous and versatile, and the 

second shows the limitations and selectivity in this function.  

 For structural-typological study of phraseological systems of different languages 

distinction between two types of universals is essential: lexical-phraseological and proper 

phraseological. In the first case dominates semasiological approach in linguistics with 

elements of onomasiological principle of language learning. From the position of lexical-

phraseological universals in language and in its nominative system there is an important fact, 

that vocabulary and phraseology are not separated, but they are related to each other and 

interact with each other, mutually dependent.  
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They are one single species of nominative system of linguistic resources generalized 

category. To the sphere of lexical-phraseological universals such general semasiological 

categories as polysemy, synonymy, antonyms and homonymy are related, which are inherent 

in the vocabulary and phraseology. However, they are language categories and phenomena, 

but not only lexical and phraseological. They are able to show on their core some differences 

between the vocabulary and phraseology. Some types of derivational bases may be universal 

in phraseological systems of different languages, for example, associative relationship. Types 

of derivational bases may cause different new phraseological universals implications.  

All universal manifestations and patterns related with motivation are closely connected, 

because they discover the associative-psychological substrate. On the one hand we speak 

about linguistic facts, about the relationship between internal form and actual phraseological 

meaning. On the other hand in the base of motivation lay the mechanisms and processes of 

cognitive-semantic order, image-associative operation of consciousness, memory, perception 

and recollection. Proper phraseological universals are completely different type than the 

lexical-phraseological universals. They have to do only with phraseological system and 

phraseological units. Their establishment has its stages and approaches.  

On the first stage it is necessary to distinguish three groups of phraseological universals: 

1) specified in extra-linguistic way; 2) lexical-phraseological; 3) proper phraseological.  

These problems should be solved in in two phases, involving: a) the delimitation of 

intersystem language phraseological universals from extralinguistic; b) the delimitation of 

proper phraseological universals from lexical-phraseological. We say about two options: a) 

the parameters of lexical-semantic universals; b) the parameters of proper phraseological 

universals. Regularity in phraseology and phraseological universals manifest themselves very 

clearly and systematically in phraseological models and phraseology simulation.  

Phraseological units of one language, as a rule, have correspondence similar in 

somewhat with phraseological units in another language. With a glance of extent of structural-

typological proximity of matched phraseological units different types of structural-typological 

correspondences and affinity are allocated: 

1) Phraseological equivalents of various types;  

2) phraseological-semantic correspondences of different types. Determining role of 

phraseological equivalents and phraseological-semantic correspondences is played by the 

concept of phraseological image, representation and relationship between them and actual 

value of a phrase. There is no 1:1 correlation in different languages. In addition, the actual 

phraseological value is rarely predictable fully with all their pragmatic and semantic nuances.  

Like any other images phraseological images associated with organisms reflex 

processes, the human memory, perception and reflection of the world, the knowledge and 

associative nature of human psyche. Besides, they largely determine the world’s 

phraseological picture, which has its own characteristics of reflection and representation of 

the world and differs significantly from the lexical world picture.  

Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this there are 

a variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and similarity of the 

real world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of their biology, physiology, 

psychology and of course ascending of modern languages phraseological units to the general 

image-semantic prototype. The fact of similarity of phraseological units in different languages 

on various aspects of their linguistic nature, development and operation makes the study’s 

comparative structural-typological principles necessary and relevant.  

Comparative structural-typological study of different languages phraseological systems 

shows two patterns:  

a) The existence of thought unity and mental operations in both processes of 

conceptualizing the world and phraseology building, that is, phraseological derivation; 
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b) Selectivity and national characteristics in the two types of cognitive and linguistic 

human activities.  

Phraseological component is an essential constituent of any language. Between the 

maturity of language and phraseological system there is a direct relationship: the more 

advanced the language, the richer and more interesting is its phraseology. In addition, visual-

image thinking is higher level of human consciousness and more complex form of thought, 

than ingeniously subject, objectively due to conceptual thinking.  
Phraseological component of language is one of the most difficult elements in the study 

of foreign languages and language acquisition. Mostly it is connected with the complexity of 
linguistic nature. Its most typical and categorical features are: multi-component, phrase form, 
imagery, semantic integrity, phraseological stability in all aspects of its linguistic nature, 
belonging to the language and linguistic phraseological system, therefore, taking them out 
from of memory or phrasebook ready, as much as one man does this with words. The typical, 
characteristic features of phraseology are their attribution not to the primary, but to the 
secondary language system, that is, their genetic unoriginality and structural derivatives. 
Primary linguistic systems make the language, on the one hand, the universal mean of 
communication and cognition, knowledge storage, identification and differentiation of real 
phenomena and expression of different relations between them, and, on the other hand, for the 
speech organization, communication and more complex language and speech formation.  

This feature is that during learning and reflection man creates, first of all, ideal entities, 
and in one quality form, namely in the form of generalizations. These are concepts, with the 
help of which man organizes judgments, inferences, that is, thought, thinking activity, speech 
and communication.  
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CONTRASTIVE ANALYSIS OF STABLE PHRASES OF THE SEMANTIC «NEW-OLD» 

IN UNRELATED LANGUAGES 
 

The change of the first part of phraseological units has become increasingly common, 

for example, comparative phraseological unit as large as life had not had the comparative 

degree. However, in the twentieth century this comparative phraseological unit became 

widely used in the comparative degree in English, American and Australian culture. For 

example: All her emotions are quite sincere, but she cannot help being a little larger than life 

(J.B. Priestley). 
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It should be noted the wide development of variance in the comparative phraseological 

units, forming their separately furnishing. Each adjective of the phraseological unit may be 

used both with primary conjunction as and without it. The second conjunction never drops. 

There is a tendency to omit the initial conjunction as in elliptical sentences, that are not 

answers to the question, with omitted subject and link-verb. «You can not talk to him,» said 

uncle Rodney. «Mad as a hatter». Conjunction as is often omitted where the comparative 

phraseological unit is moved to the beginning of the sentence or if before phraseological unit 

stands the conjunction but or yet. For example: ...nice fellow as ever lived, but soft as butter.  

Comparative phraseological units with as and with omitted conjunction are a kind of 

quantitative variants, normative, rather than occasional. The availability of such options is 

indicative of separately furnishing of comparative phraseological units. This kind of 

quantitative variance differs from all other types of variance that it is characteristic for all 

comparative phraseological units, having in its composition double conjunction as…as. 

It should be noted that the deviation from the norm is the use of conjunction like instead 

of as. It's safe to say that in such cases there is the emergence of a new form, as in spoken 

English there has been a tendency to use like as a conjunction. For example: like a bear with a 

sore head – сильно рассерженный, злой как черт[1]. 

For adjective comparisons, as well as for other types of comparisons, double-planning 

of meaning is characteristic: one is compared with another. This structure of meaning 

allocates it as a phraseological meaning of special kind, namely comparative. 

The first component of adjectival comparisons usually used in its basic literal meaning. 

The function of the second component is always intensive, as it represents the degree of the 

feature, expressed by the first component. The first component is called a base of comparison, 

and the second - the object of comparison. The conjunction as is a link. The subject of 

comparison is a variable element that is in the text. For example: (as) good as gold – 

хороший, благородный, золотой (человек) . Gertrude Morel was very ill when the boy was 

born. Morel was good to her, as good as gold (D.H. Lawrence). Gertrude Morel – is the 

subject of comparison, good - the base of comparison, gold - the object of comparison, as – 

the link[2]. 

Adjectival comparison therefore arise in the language that there is a need to transfer 

additional information compared with the information transmitted by the first components of 

comparisons, taken separately. There are comparative phrases, used only with the adjective in 

the comparative degree: more dead than alive – смертельно усталый (do not mix with 

Russian ни жив ни мертв.   

Figurativeness of the phrase is due to the fact that in the speech comparison refers to a 

particular class of objects, phenomena, or entities that denotes its second component, such as: 

he is as brave as a lion. 

The figurativeness is created by the human comparing with the lion, but if we compare, 

say, a lioness with the lion, the figurativeness of comparison disappears and instead of the 

figurative comparison (simile) occurs unfigurative (comparison). 

Comparisons are usually phraseological units with pronounced estimated meaning, both 

positive and negative, for example: as old as the hills - старо, как мир; очень старый[3]. 

Intensive nature of the evaluation depends on the semantics of the first component. In 

some cases, a crucial role is played by the semantics of the second component, for example: 

old boat; "старая калоша" (об автомобиле). The favor which Babbitt had won from his 

family by speaking of a new car evaporated as they realized that he didn't intend to buy one 

this year. Ted lamented, ‘Oh, punk! The old boat looks as if it'd had fleas and been scratching 

its varnish off.’ – Но благосклонное отношение семьи, которое Бэббит завоевал 

разговором о новой машине, сразу улетучилось, когда они поняли, что в этом году 
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никакой машины не будет. - Фу, безобразие! - огорчился Тед. - У нашей старой калоши 

такой вид, будто ее заели блохи и она так чесалась, что соскребла всю краску. 

For such comparisons hyperbola is peculiar, it is an exaggeration of attribute to make 

more expressive allocation. 

The study of comparative phrases is competent both in terms of the variety of formal 

means of comparison expressions, and from the point of view of synonymous variation of 

comparison semantics. Studies of this nature carried out many times. But phraseological units 

with comparative meaning remained in the shadow. We consider the comparative idioms as a 

special type of phraseological units with a rich system of degree and comparison expression 

means. Comparative phraseological units with intention meaning, syntactic idiomatics, 

phrasal enhancers have been studied by many Russian linguists. 

For the first time issue of the intensity in the phraseology of the English language was 

raised in the Logan P. Smith’s "English idioms", which was printed in the works "Society for 

Pure English" in 1922, and then included in the author's book "Words and Idioms" in 1925. 

L.P.Smith states the fact of the presence in the language of a small group of phraseological 

units - comparative phrases with the meaning of the intensity and gives a list of 23 

comparative phraseological units. As an example, some of them : as dull as ditch, as good as 

gold, as large as life, as mad as March Hare, as pleased as Punch, as cool as cucumber, as 

cross as two sticks and others.N.P. Geraskina, A.F. Artemov in dissertation studies consider 

structural-semantic transformations of phraseological units, aimed at strengthening their 

meanings. 

So, A.F. Artemov, studying the meaning of phraseological units and their pragmatic 

potential, points to the fact that the intensity of phraseological units as a means of influencing 

the listener is not associated with any quantitative skills of phenomena, but only one that 

shows a deviation from the norm. The author explains this statement in the following 

example: women jump to conclusion that men do not. The expression to jump to conclusion 

characterizes, according to A.F. Artemov, one of the features that characterize women who, 

unlike men, do not always come to the right conclusions and not always think about the 

committed action, often succumbing to any momentum. To come to conclusion/to jump to 

conclusion we can interpret in terms of measures degree as to come to conclusion very 

quickly. However the phrase, according to A.F. Artemova, actualizes not so much action "to 

come to the conclusion" as its high degree, and not so much real action - "come to the 

conclusion very quickly" as the idea of such an action. In other words - from the world of 

observation and indicating the meaning moves to the world of imagination and experience. 

I.I. Turansky raises the question of comparative phraseological units performing the 

function of intention and offers their classification according to three principles: 

I. According their semantic content he divides them into four groups: 

1. Structures, in which physical properties of inanimate objects are the basis for 

comparison: in the flower of life (in the flower of life или of one's age- во цвете лет. 

2. Comparative structures, based on the comparison with natural phenomena: as free as 

the wind.  

3. Structures, including the names of the fauna, when a basis for comparison are the 

most common traits, habits, lifestyle, dominant physical qualities: as slow as a tortoise, as 

obstinate/stubborn as a mule. 

4. Allusions, associated with biblical, mythological stories and historical figures: as rich 

as Croesus. 

II. Depending on the use or absence of alliteration, class of comparative phraseological 

units is divided into: 

1. Comparative phraseological units, in structure of which alliteration is used: as blind 

as a bat, as pleased as Punch, as thick as thieves.  
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2. Comparative phraseological units without alliteration: as happy as a lark, as black as 

sin, as like as two peas. 

III. On the basis of compliance or non-compliance of Russian and English versions, 

comparative phraseological units can be divided into three subgroups: 

1.  Demonstrating of full compliance in the compared languages (to work like crazy – 

работать как сумашедший ). 

2. Characterized by partial compliance (as soft as butter – мягкий как воск ). 

3. With the absence of any compliance between the options under consideration (blush 

like a rose ≈ зардеться как маков цвет). 

Important note about the comparative phraseological units makes A.F. Artemova: 

"comparative phraseological units, in which imagery is not expressed so implicit as in the 

metaphorical, perform more amplifying function. In other words, the function of intensifying 

them dominates also present emotional-evaluating"[4]. 

The internal form and linguistic motivation phraseological meaning represents 

important aspects of semasiological relation of phraseological meaning with the internal form 

of phraseological unit, including comparative phraseological units. They have a number of 

features. Comparative phraseological units, that lost internal form, available in each of the 

languages. According to the degree of motivation of comparative meaning of comparative 

phraseological units, we distinguish three main groups: 

1) Comparative phraseological units with full comparative motivation, for example: (as) 

white as a ghost (as a sheet, as ashes, as death или as the driven snow)  

2) Comparative phraseological units with incomplete of motivation, for example: stupid 

as a donkey (as) stupid as a donkey (или as an owl)  

3) Unmotivated comparative phraseological units, which have not diachronic relation 

between phraseological units and internal form of phrase, for example: tall as a maypole 

In its semantic development phraseological units move from the concrete-pictorial 

representation of reality, transmitted their literal meaning, to the generalized meaning. 

Comparative phraseological units with the structure of the phrase repeatedly subjected to 

special study: character of similes and metaphors was determined, the process of turning 

comparative phrases into phraseological units was disclosed, their structural organization, 

lexical structure, their function in the text was analyzed. Dissertation of N.V. Dmitrieva is one 

of the last works, where the role of feature in the choice of comparison standard is studied 

(based on adjective comparisons of English and Russian ) [5]. 

Z.V. Bozheeva suggests the classification of comparative constructions with the 

semantics of equality, according the nature of the objects being compared three semantic type 

of comparison are allocated: comparison subjects, comparing action, comparing qualities. 

The object, standard and basis of comparison represent the generalized scheme of 

compulsory components of the comparison structure, without which there is no this form of 

human thinking and comparison as a special unit of language. In this formalized and 

structured manner: the subject of comparison - the basis of comparison - the standard of 

comparison or aRb - this form of thinking or the type of the linguistic sign or linguistic unit 

exist in all languages, forming the universals in the thinking, logic and linguistic respect. It is 

understandable, because without comparison and correlation of the world phenomena human 

thinking is not available. And as soon as it is presented in the mindset, so it is necessarily also 

in the language. Comparative phraseological units occupy a special place in the language, and 

differ significantly from the subject-logical comparisons though by the fact, that they 

represent a unit of language and phraseology of the language system. Like the words, 

comparative phraseological units appear in the sentence and saying as a member, its 

constituent components, usually in the predicate function and as a single, integrated structure 

and semantic unity. Only in the assemblage of all compulsory structural components of 
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comparison and all aspects of the linguistic organization the comparative phraseological units 

are perceived as the particular type of phraseological units in their particular status and their 

specific functions.  
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INTERLINGUAL EQUIVALENTS IN DIFFERENT LANGUAGES 
 

Structural-typological approach to the study of phraseological systems of different 

languages is a new trend in linguistics and phraseology theory. It is completely justified, 

because the system of idioms like all other language systems and the languages of the whole 

has universal properties and characteristics upon which linguistic basis, common linguistic 

features, the system of idioms and the categories itself and regularities, typical for 

phraseological systems in any language can be installed. Phraseological language system can 

and should be studied like any other system of the language in terms of universals linguistic 

and typological linguistic. Universal features of phraseological systems and phraseological 

units are expressed and manifested in various ways, but only on the phraseological level, that 

is in phraseological units’ phraseological system and structure itself. Phraseological system of 

any language, like all other language systems, is characterized by two principles, on which it 

is based: 1) paradigm (the presence of homogeneous set of linguistic units, which form a 

separate independent paradigm, the system in the language system; 2) syntagmatic (the 

presence of certain rules and laws on linear, syntagmatic units’ combination of corresponding 

paradigm, system of skill level in human speech or the language and speech formation of 

more complex structure.  

 Phraseological paradigms and phraseological syntagmatics are linked and mutually 

condition each other as paradigms and syntagmatics of any language level that is, as 

interrelated and mutually condition each other’s language and speech. Paradigmatic and 

syntagmatic, language and speech are central universals of human languages and any of their 

systems, including the phraseology. It is universals which reflect the basis of the world, 

namely the presence of a qualitatively different independent objects and phenomena of reality, 

not exist in isolation from each other, but come into contact with each other, have a mutual 

influence on each other, cause changes in them and their development. Thus, they are 

responsible for the generation of reality’s new objects and phenomena, existing or entirely 

new versions, which in turn give rise to the further development of related systems and the 

world at whole.  
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 Central universals of different languages’ phraseological systems are set phrases of the 

language. They are the object of study of such science as phraseology. The objects of study of 

this science are universal features and properties of phraseological units and phraseological 

systems of different languages. They are studied from the standpoint of two disciplines of 

universals’ linguistics, typological linguistics, on the one hand and comparative phraseology, 

on the other. The characteristic of modern universals’ linguistics is that it does not appear as a 

separate science, but together and in concert with the typological linguistics. Since the general 

features and characteristics of different languages make it possible for the generalization’s 

second stage of such features for the language of a large area, as well as a limited group of 

languages, so this is the reason why the problem of language universals correlates and crosses 

with the problem of language typology. There are three types of language universals in the 

system of this nonidentical science: a) linguistic universals; b) linguistic universals-

implications. Only with this types of universals we can deeper and more comprehensively 

reflect and convey the essential, that is, universal and typological, characteristic features of 

human languages, because only on the basis of a set of absolute and relative universals 

(universals-implications) we can derive the general principles, the principles of the device, 

universal features and patterns of human languages. Universals-implications are more 

hypothetical than empirical universals.  

 As on the whole language level the phraseology system consists of two types of 

defining universals: 

a) Conceptual- semantic or extralinguistic; 

b) Systemic and structural caused and interlinguistic.  

The first ones are defined as the mechanisms of language category common to all 

languages, that is, as means of language capturing and concepts’ consolidation. They manifest 

the laws of human thinking. The latter reflect the universal principles of language 

organization of consolidation, concepts’ storing and information about the world, that is, they 

contain information about the patterns and trends that are common to all languages in the 

concepts’ consolidation arising from the sign and semiotic nature of human language.  

The first ones reflect the deep structures of language content, the latter – the surface 

structure, the form of linguistic signs. The notion of linguistic form is treated extensively in 

linguistics, because it includes an internal form of secondary nomination’s linguistic signs and 

the whole sound and language nature. Here mechanisms and patterns of language category 

can be revealed more brightly. Phraseological units are a special language type of secondary 

nomination means characterized as multicomponent, separately formed and by the structure of 

certain phrase of figurative-holistic indecompoundable semantics. In linguistics it is accepted 

to distinguish the language means of primary, secondary and tertiary category. The first type 

is basically stated, extralinguistically motivated word, the second is linguistically motivated 

word, and the third is phraseological unit, which is situationally motivated by phrase. Lexical 

and phraseological categories differ in the extent of its versatility, the first is omnivorous and 

versatile, and the second shows the limitations and selectivity in this function.  

 For structural-typological study of phraseological systems of different languages 

distinction between two types of universals is essential: lexical-phraseological and proper 

phraseological. In the first case dominates semasiological approach in linguistics with 

elements of onomasiological principle of language learning. From the position of lexical-

phraseological universals in language and in its nominative system there is an important fact, 

that vocabulary and phraseology are not separated, but are related to each other and interact 

with each other, mutually dependent. They are one single species of nominative system of 

linguistic resources generalized category. To the sphere of lexical-phraseological universals 

such general semasiological categories as polysemy, synonymy, antonymy and homonymy 

are related, which are inherent in the vocabulary and phraseology. However, they are 
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language categories and phenomena, but not only lexical and phraseological. They are able to 

show on their core some differences between the vocabulary and phraseology. For the lexical-

semantic universals language and semantic motivation of the word, phraseological units, 

vocabulary and phraseology units should be classified. In the system of phraseological units 

we distinguish their component and global motivation. Some types of derivational bases may 

be universal in phraseological systems of different languages, for example, somatisms, 

nekrotisms, zoonisms and associative relationship of certain component types as derivational 

bases of phraseological units with certain aspects of reality. Types of derivational bases and 

their phraseological conceptualization may cause different new phraseological universals-

implications.  

 All universal manifestations and patterns related with motivation are closely connected 

and meet with their own linguistic and conceptual-semantic universals, because they discover 

the associative-psychological substrate. On the one hand we speak about linguistic facts, 

about the relationship between internal form and actual phraseological meaning. On the other 

hand in the base of motion and motivation lay the mechanisms processes of cognitive-

semantic order, image-associative operation of consciousness, memory, perception and 

recollection, that is, they are logical-semantic mechanisms, operations of phrase building and 

this kind of phrase building laws. Proper phraseological universals are completely different 

type than the lexical-phraseological universals. They have to do only with phraseological 

system and phraseological units. Their establishment has its stages and approaches.  

On the first stage it is necessary to distinguish three groups of phraseological universals: 

1) specified in extra-linguistic way; 2) lexical-phraseological; 3) proper phraseological. These 

problems should be solved in in two phases, involving: a) the delimitation of intersystem 

language phraseological universals from extralinguistic; b) the delimitation of proper 

phraseological universals from lexical-phraseological. We say about two options: a) the 

parameters of lexical-semantic universals; b) the parameters of proper phraseological 

universals.  

Regularity in phraseology and phraseological universals manifest themselves very 

clearly and systematically in phraseological models and phraseology simulation.  

 Phraseological units of one language, as a rule, have correspondence similar in 

somewhat with phraseological units in another language. With a glance of extent of structural-

typological proximity of matched phraseological units different types of structural-typological 

correspondences and affinity are allocated: 

1) Interlanguage phraseological equivalents of various types;  

2) Interlanguage phraseological-semantic correspondences of different types. 

Determining role in interlanguage phraseological equivalents and phraseological-semantic 

correspondences is played by the concept of phraseological image, representation and 

relationship between them and actual value of a phrase. There is no 1:1 correlation in different 

languages. In addition, the actual phraseological value is rarely predictable fully with all their 

pragmatic and semantic nuances.  

Like any other images phraseological images associated with organism’s reflex 

processes, the human memory, perception and reflection of the world, the knowledge and 

associative nature of human psyche. Besides, they largely determine the world’s 

phraseological picture, which has its own characteristics of reflection and representation of 

the world and differs significantly from the lexical world picture.  

Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this there are 

a variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and similarity of the 

real world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of their biology, physiology, 

psychology and of course ascending of modern languages phraseological units to the general 

image-semantic prototype. The fact of similarity of phraseological units in different languages 



397 
 

on various aspects of their linguistic nature, development and operation makes the study’s 

comparative structural-typological principles necessary and relevant.  

Comparative structural-typological study of different languages phraseological systems 

shows two patterns:  

a) The existence of thought unity and mental operations in both processes of 

conceptualizing the world and phraseology building, that is, phraseological derivation; 

b) Selectivity and national characteristics in the two types of cognitive and linguistic 

human activities. 
 

REFERENCES 

1. Kursisa A. Deutsch ist easy! Lehrerhandreichungen und Kopiervorlagen, Deutsch 

nach Englisch. A.Kursisa,Für den Anfangsunterricht.2011, 18, 102, 104 (in Germ) 

2. Rösler D.Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede. D.Roessler, Deutsch als Fremdsprache. 2011,14,149,160(in Germ) 

3.  Rösler D. Deutsch als Fremdsprache außerhalb des      deutschsprachigen 

Raums.D.Roessler, Ein praktischer Beitrag zur Fortbildung von 

Fremdsprachenlehrern.2011,12,105,108 (in Germ) 

4. Marion G.Neue methodische Ansätze im DaF-Unterricht mit Beiträgen deutscher 

und usbekischer WissenschaftlerInnen.G.Marion, Neue methodische Ansaetze.2011,55,58 (in 

Germ) 

 

 

UDC 81’1’373.611 

KAPYSHEVA G.K., NURGAZINA ZH. 

S. Amanzholov East Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan 
 

A COMPARATIVE STUDY OF UNRELATED LANGUAGES 
 

A comparative study of languages is not done only in historical terms, that is, 

diachronically, but also from the perspective of the current state and the operation of related 

and unrelated languages, in synchrony. Requirement of simultaneous and systematic study of 

human language was made as it is known by the Swiss scholar Ferdinand de Saussure, who 

proposed to distinguish such things as language and speech, as they are two important 

features of human language, and they describe it from two different directions [1].  

In a comparative study of related and unrelated languages in synchrony there are three 

approaches or three varieties of comparative linguistics. The first of these is designated as 

comparative linguistics, and its main aim is to identify, mainly similarities, commonalities, 

both in related and in unrelated languages. The second is called comparative and contrastive 

linguistics, and it sets a different purpose, in particular opposite. It aims to find only the 

differences between the languages, that is to look for properties and attributes that are unique 

to any language and absent in all other comparable languages. The third is known as 

typological linguistics, and it combines the first two linguistics, since it reveals both a 

common and distinctive features, and signs in different languages [2]. Linguistics emerged as 

an independent science, as we know, in the middle of the 19th century, and its first form, as 

the science that studies human language was comparison of languages, but only from one 

position - a historical perspective. This direction is known in linguistics as comparative 

historical linguistics and its founders were such scholars as F. Bopp, R. Rusk, J.Grimm. 

Comparative-historical linguistics had its own goals and objectives in the study of human 

languages and in accordance with it carried out their investigation. In this direction there were 

set the following objectives:  
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a) to identify affinity of Germanic languages through the study of their language 

similarities in historical perspective 

b) Germanic languages reconstruction on the basis of the original language and tracking 

of deviations from the character in various Germanic languages in the further course of their 

development 

c) the creation of genetic and morphological classification of languages 

d) the establishment of the laws of historical change in the same language at different 

stages of historical development . Vocabulary study of German language in historical 

perspective has been known to the creation and production of etymological dictionaries, 

which have not lost their relevance until the present day [1]. 

Phraseological units, that are stable combinations of words, appear, as you know, in any 

language, so they are linguistic universals, as they are found in all languages. 

Phraseology, as every other science, has its own object of study and its own history of 

development. Phraseology is the science of set phrases of a language or its phraseological 

units. Language is a very complex phenomenon, which has its own structure and its units.  

The latter includes the phonemes, morphemes, words, phrases, sentences, text, and 

discourse. Phraseological units in their form and structure are the phrases and sentences. But 

not all the phrases or sentences can be regarded as phraseological units of the language. In 

this regard, in any language there are two types of phrases and sentences: 

a) Free or variable; 

b) Stable. 

The first did not belong to the phraseology, because it is created by a speaking person 

himself depending on its communicative intentions and rules of association of individual 

words in a phrase or sentence in a particular language. Such phrases or sentences can make 

infinite, as these possibilities are endless. Such formations are classified as a unit in terms of 

what a person wants to say. In these phrases, we can change any aspect of the structure of the 

organization according to their linguistic system, the grammar, the rules of a language, in any 

direction phonetics, grammar, vocabulary, communication, stylistic transformation. Although 

the structure of phraseological units as phrases or sentences edits or converts them not 

because they have their own language features but because they are unique and they are 

distinguished from the free variables or phrases and sentences.  

Among the various features or categorical attributes phraseological units should 

primarily emphasize the stability of their structure and composition, idiomatic nature of their 

semantics, their national and cultural labeling ability, their belonging to the speech, namely to 

the phraseological system of a language. They are similar in their linguistic nature of the 

word, because they are just like words, ready, already created a unit of language, and they 

should be as the words taken for what they are, and to use in the speech, although their 

structure is in phrases. Like the words, they have a linguistic meaning of the words that make 

up phraseological unit.  

This feature of phraseological units is qualified as idiomatic. German.: jmdn. auf den 

Arm nehmen. This phrase appears in the literal sense as free phrase: Der Vater nahm das Kind 

vorsichtig auf den Arm und hielt es ein paar Minuten, and as phraseological unit: jmdn. auf 

den Arm nehmen - jmdn. necken, sich über jmdn. lustig machen. Free variables or phrases are 

considered as a unit of speech, such as syntax linguistics, speech, speech activity, and 

phraseological units’ study phraseology. 

Phraseology is an young branch of linguistics, which was formed as a linguistic 

discipline in the middle of 20th century. It became independent linguistic discipline in 1940's. 

20th century in Soviet linguistics with its problems of phraseology studying is not exhausted. 

 Despite the diversity of the development of many current issues, relevant to this day, a 

comparative study of phraseological systems of different languages remains. Mutual 
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correlation, comparing and contrasting of items, forms, categories and other linguistic 

phenomena appears as a prerequisite characteristic of each, as well as establishing significant 

formal and conceptual connections between them.  

The main element of the linguistic comparison is identification of identical and differing 

of characteristics comparing the facts of language [2]. The comparison makes it possible to 

identify the similarities and differences between languages. Problems of comparative 

phraseology receive widespread coverage in the literature in recent years. 

The first who paid attention to a special category in the system of word combinations 

and noted them as stable phrases, introduced the term of phraseological unit, worked out 

special criteria for their identification, was S. Bally. However, the basis of phraseology as a 

separate independent linguistic discipline was developed by an academician Vinogradov, who 

created a semantic theory of phraseological units classification . 

In the modern theory of phraseology narrow and broad understanding of the 

phraseology and interpretation of it as a lexical syntagmatic are distinguished. It goes back to 

the ideas of E. D. Polivanov that phraseology refers to the lexicon in the same way as syntax 

to morphology. This idea was developed by M. M. Kopylenko and Z. D. Popova [2]. 

In the history of phraseology as a special branch of linguistics there are three periods: 

classical, modern and postclassic [1], and each of them has its own research problems and 

issues. A comparative study of the phraseology puts even in its classical period, although at 

this time it is more in terms and categories of purely phraseological science in descriptive and 

historical vein . 

Comparative study of phraseology was prompted by a variety of factors. Collation and 

comparison as one of the areas in linguistics, is aimed at identifying the common foundations 

of human language, patterns of development, change, interaction and mutual influence of 

different languages in the world and in relation to relevant phraseology of all languages. 

These include practical reasons and applications of order - the teaching and learning of 

foreign languages and the theory and practice of translation, including machine translation.  

There is a great impact of these factors on the division within a comparative analysis of 

phraseology, comparative, structural and typological and areal phraseology. The first is 

focused on a comparative study of related and unrelated languages, it touches the transfer of 

phraseological units, the second is in the center of attention, there are issues related to the 

creation, nature and characteristics of phraseology, areal analysis combines phraseological 

units by geography [3]. Intensive development is characterized by the differentiation of the 

phraseology of the subject of research, methods of its study and the involvement of new 

problems, which are based on existing theoretical framework.  

Comparative analysis of different languages forms a special section - comparative 

phraseology. The special position of phraseological units in the language leads to constant 

comparison of them not only with other phraseological units, but also with the formation of 

other levels, tokens, regular combinations of words, structural and syntactic patterns.  

According to Reichstein, everything within a linguistic comparison requires the 

fulfillment of such basic terms as the presence of base mapping, certain fundamental identity, 

against which it is seen as more specific similarities and differences between the compared 

objects and should apply a unified theory, a single method and a single conceptual 

terminological apparatus of the description of the compared objects. Thanks to the research in 

this area many challenges for further work and the regularities and principles are overcome. 

One of the most significant achievements in the field of comparative study is the work 

of A. D. Reichstein. It is taking the first practical synthesis of the main areas of comparative 

studies of phraseology, with the following lines: 

a) Nature and number of the compared languages; 

b) Nature of the compared phraseological units; 
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c) Nature of the phenomena being compared. 

Critical thinking about the work of these areas allows the author to reveal some features 

of comparative-phraseological research of his time. These include studies such as comparing 

phraseological units’ level of interlingual equivalents, synonyms, variations, structural-

semantic, lexical and grammatical, semantic categories and groups, formal and semantic 

characteristics of the phraseological units. In the comparative study of phraseological units of 

related and unrelated languages, classical and postclassical period of phraseology the favorite 

objects of phraseological benchmarking emerge as comparative, semantic phraseological units 

[2], and completely unaffected areas and issues of phraseology. As pointed out by Reichstein 

individual couples and groups of languages and the whole system of phraseological language 

in them. In other words, there is identifying the identity and the differences of individual 

languages, groups, places of phraseological units in different languages, but not the whole 

phraseological system. A. D. Reichstein puts in the work task to fill this gap in the 

comparative study of the phraseology of related languages, and outlines the main points in 

this kind of comparative study of phraseology. They consist of the following issues: 

a) What is the most significant and profound similarities and differences between 

phraseological system of two or more languages; 

b) How they appear in the main aspects of the language - functional, semantic, formal, 

semantic, and structural; 

c) What intralingual and extralinguistic factors they are due [17.1980]. 

A. D. Reichstein phraseology comparative study was conducted at three levels: at the 

level of individual phraseological units, phraseological groups and phraseological systems. 

At the first level in the center of attention are matters of ethnic linguistic services, that 

is, identity, partial identities and differences in various phraseological units aspects of 

linguistic organization: 

a) Formal semantic (structural-syntactic and lexical) 

c) Total content (signifying connotation-and comparative-pragmatic). 
At the second level there is the subject of a comparative study which did not separate 

specific phraseological units of two languages, and have whole groups of phraseological 
units, paradigmatic associations of phraseological units, in particular, phraseological rows, 
groups, fields, schedules, united by a common sense. The main purpose of the comparative 
analysis here is to reveal the laws of dialectics and the relationships and interactions between 
the very prototypes of the phraseological units and thus identify the structural and semantic 
models, both in synchrony and in diachronic. In these work significant models for these 
invariants at different levels of linguistic organization of phraseological unit component, 
situational invariants are revealed. 

The third level provides a comparative study of the characteristics of the organization 
throughout the phraseology of the two languages. Special attention of A. D. Reichstein drew 
the dependence of the research approach of language status in the common phraseology of the 
language system, in particular, on the genetic structure and secondary derivation phraseology 
and the intermediate nature of language status of phraseological units - their location between 
the phrase and word.  

In the phraseology of each language the features of vocabulary and grammar of any 
language are reflected. In some languages there are some grammatical phenomena, and in 
other languages, these phenomena are absent. Comparing different phraseological systems, it 
should be kept in mind that even similar categories, forms and other similarities of language 
levels usually have different significance in the language system.  
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CONTRASTIVE RESEARCH OF PHRASEOLOGICAL EQUIVALENTS OF THE 

SEMANTIC FIELD AGILE IN ENGLISH KASAKH AND RUSSIAN LANGUAGES 
 

Phraseological fund and phraseological composition of any language form independent 

level, independent and important language system in structural and functional approach. It is, 

generally known, to be very close to the lexical system, and for the reason that the words and 

phraseological units are the only in the language of education, by which language provides a 

generalized nomination and reflects the main distinguishing feature of the human mind - its 

categorical nature. 

Phraseology is known as the language system, which is typical of such things as 

irregularity, originality and uniqueness. 

But the results of studies in recent decades have refuted many of the axioms of this kind 

in the phraseology and showed convincingly that there are regularity, analogies, similarities 

and versatility in a language system. New approaches, concepts, theories and methods 

developed in the last decade in the total, private and comparative theories of phraseology 

played an important role in this respect. 

Among them structural-typological approach to the study of phraseology of related and 

unrelated languages of different systems, the use of the basic theory of nomination, language 

modeling, field approach, descriptive linguistics, linguistic derivation of motivation theory in 

the internal form of phraseology should be named. Such an important linguistic fact of 

phraseology as development of own methods of phraseological units and phraseological 

material in a single and multiple languages study was the most conductive to it. 

Cross-language equivalents is one of the compelling evidence of unity, the great 

similarity of human languages. 

Cross-language universals, therefore, are one of the main principles and the main proofs 

of the unity of language, their great similarity.  

Comparative phraseology is not united internally by its focus and subject of study. 

Object and purpose of the study can be similarities of phraseological units and phraseological 

systems similarities and differences at the same time. Comparative phraseology studies and 

describesproblems of the first kind of phraseology, structural-typological phraseology – of the 

second kind and contrastive phraseology - of the third kind. The present study was carried out 

in the categories and concepts of structural and typological linguistics, universal linguistic and 

typological linguistics. 

Consideration of phraseological systems of different languages in terms of linguistic 

universals and typological linguistics is a new trend in linguistics, in phraseology, as the 

phraseology is traditionally regarded as a mirror of the national culture, as a language system, 

designed to reflect, above all, national and cultural identity of informants.  

However phraseological language system has, like all other language systems, its 

universal language quality and regularity typical of phraseological systems of all or most 

languages. 
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Phraseological universals contribute, like all other types of language universals, to 

opening and description of common frameworks, systems and structures of a single human 

language as being the main attribute and distinctive feature of the person along with the 

human, abstract-logical categorical thinking. 

The relevance of the study is that interlanguage phraseological equivalents and 

compliance are the most fertile material for contemporary comparative phraseology to make a 

comparative study of the structural and typological phraseological systems of different 

languages and reveal common, universal features and phraseological identity of 

phraseological world view of creative thinking, phraseological conceptualization of the world 

different languages.  

Relevance of research provides a considerable degree of involvement in the orbit of the 

comparative, structural and typological study of the Kazakh language as the language of the 

independent nation and the state. 

The subject of research is linguistic features and factors which guarantee the existence 

and functioning of phraseological system of unrelated languages of interlanguage 

phraseological equivalents of four degrees of intimacy. 

The aim of this work is to identify and describe the main types of interlanguage 

phraseological equivalents of English, Russian and Kazakh languages, and the factors causing 

them. 

To achieve this goal, it seems necessary to solve the following tasks: 

- To establish a constant linguistic nature of phraseological units, which is required for 

them and makes them independent in their linguistic status in relation to the other signs of the 

language system; 

- To reveal the theoretical foundations of comparative, structural and typological, 

contrastive phraseology; 

- To make a comparative, structural and typological analysis of phraseological units in 

terms of the four types of interlanguage phraseological equivalents and phraseological 

universals; 

- To establish and compare the typology of the inner form of phraseological units, 

phraseological image of semantic study area and study of the four languages. 

More than 500 interlanguage phraseological equivalents (IPE) of the four degrees of 

intimacy of four languages represent the material of the study. 

The basic concepts discussed in the article are: 

1. This circumstance causes a high similarity in the phraseological units and compared 

languages study area in a very important component of the linguistic structure of 

phraseological units, namely derivational base, the internal form ofphraseological units, i.e. 

great similarity in phraseology images. 

3. Interlanguage phraseological equivalents of the first degree are significantly inferior 

in quantitative and qualitative terms in the variety of internal form of interlanguage 

phraseological equivalent to the second, third and fourth degree of affinity. They diversify 

phraseological picture of the world in different languages and figurative phraseological 

thinking of all languages informants. 

4. Languages differ not only in the degree of typological, but also phraseological 

vicinity. Interlanguage phraseological equivalents an  objective criteria and a linguistic 

validation of the linguistic patterns, because they contain both extralinguistic and purely 

linguistic grounds varying proximity of languages, including idiomatic systems of different 

languages. 

5. One of the main mechanisms, pre-empting the difference between interlanguage 

phraseological equivalents in different languages is associative and pragmatic aspect of the 
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image and idiomatic phraseological semantics, which activates different knowledge, ideas, 

concepts, meanings in phraseological units of different languages. 

Analysis of interlanguage phraseological equivalents of the first degree of similarity 

(IPE-I), interlanguage phraseological equivalents of the second degree of similarity (IPE-II), 

interlanguage phraseological equivalents of the third degree of similarity (IPE-III), 

interlanguage phraseological equivalents of the fourth degree of similarity (IPE-IV) was 

produced from application of certain principles, methods and techniques of idiomatic 

comparative analysis, namely, structural and typological comparison interlanguage 

phraseological equivalents in different languages through their degree of intimacy, diversion, 

definitional, statistical calculation, associativemodeling, which is associative to the 

phraseological images. 

The practical significance is determined by the fact that the results obtained in this 

paper can be used for lectures, seminars, workshops for teaching the Kazakh, Russian, and 

foreign languages and in the work of an interpreter, in the preparation of phraseological 

bilingual and multilingual dictionaries, machine translation, etc. 

Current development of linguistic science is characterized by its wide enough 

multidirectional, in particular as for the language in general and the different aspects - 

systematic and structural, functional, anthropocentric, cultural linguistic, pragmatic, 

communicative, cognitive and typological. 
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Phraseological equivalents and phraseological semantic in phraseological system 

consistency of different languages specifically question the turned into an axiom statement 

that the phraseology of each language is a unique, inimitable system mostly of idiomatic 

images, derivational bases, internal form of phraseological units. 

New approaches, concepts, theories and methods developed in the last decade in the 

total, private and comparative theories of phraseology played an important role in this respect. 

Among them structural-typological approach to the study of phraseology of related and 

unrelated languages of different systems, the use of the basic theory of nomination, language 

modeling, field approach, descriptive linguistics should be named.  

However phraseological language system has, like all other language systems, its 

universal language quality and regularity typical of phraseological systems of all or most 

languages. 
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Phraseological universals contribute, like all other types of language universals, to 

opening and description of common frameworks, systems and structures of a single human 

language as being the main attribute and distinctive feature of the person along with the 

human, abstract-logical categorical thinking. 

The relevance of the study is that interlanguage phraseological equivalents and 

compliance are the most fertile material for contemporary comparative phraseology to make a 

comparative study of different languages and reveal common, universal features and 

phraseological identity of phraseological world view of creative thinking, phraseological 

conceptualization of the world different languages.  

The theoretical value of the work lies in the fact that the study of interlanguage 

phraseological equivalents of the semantic field mother country will make some changes in 

some of the postulates of general and comparative phraseology, which became almost 

axiomatic in the theory of phraseology, for example, phraseological ethnisity, uniqueness of 

phraseological units, nonmodelable essence of phraseological units, nonverbal essence of 

phraseological units. The theoretical significance of this study lies in the fact that the study of 

interlanguage phraseological equivalents in different languages significantly enriches the 

theoretical linguistics universals, typological linguistics, and thus a united basis of 

phraseological system as a component of a single universal language.  

    Current development of linguistic science is characterized by its wide enough 

multidirectional, in particular as for the language in general and the different aspects - 

systematic and structural, functional, anthropocentric, cultural linguistic, pragmatic, 

communicative, cognitive and typological. 

Comparative sphere of linguistics, in particular, a comparative study of different 

systems, structurally and genetically related and unrelated languages, including the 

phraseology of their system is very relevant in the Kazakh linguistics. 

Phraseological component of a language takes a special part in any language for various 

reasons: it is in demand of the system inside, by outer linguistic factors and functionally. Not 

only the features of the language nature of phraseological units itself, but also of other levels 

of the language system, as well as universal and national peculiarities of different languages 

and their speakers are reflected in phraseological system and its units called phraseological 

ones. 

Consideration of phraseology and phraseological system of one of different languages 

in terms of linguistic universals - this is a new trend in linguistics. Traditionally the 

phraseology is considered in linguistics as a system and language section, reflecting primarily 

the national cultural identity of that language carriers. However phraseological language 

system has universal qualities and properties at different levels of the phraseological units 

organization, its functioning, in various aspects of existence, development, interaction with 

other languages, qualities and characteristics, in most languages and unique phraseological 

ethnical properties, which are peculiar to only one, particular language or a group of related 

languages, but absent in all other languages. Linguistic universals raises linguistics as a 

science to a new level, giving it a new cognitive quality, improving its cognitive, 

methodological capabilities, expanding its horizons, as it involves all the new languages, 

compares multiple related and unrelated languages. 

Linguistics of universals analyzes and is interested in features that allow you to combine 

a variety of languages. Establishing similarities and differences in languages of different types 

is one of the central problems of linguistics. In the early days of its development, linguistics 

was interested in more languages in relation to their origin. The nature and type of language 

were based on the construction of any language to any original condition. In recent years, the 

study of a common language was made by identifying similarities on the basis of certain 

characteristics or specially selected groups, justified from the standpoint of linguistics 
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universals and typological linguistics. Languages are grouped due to the nature of the spatial 

distribution and juxtaposition, their local contacts, which is the subject of the so-called areal 

linguistics or on the basis of their internal consistency - the actual typological features, which 

is the subject of typological linguistics.  

The summary for all the above can be formulated in the following generalizations: 

1. Methodological basis of identifying of language universals form a complex 

inductive-deductive method of analysis of language, linguistic phenomena and their 

properties in terms of their similarities and differences. 

2. It is not always necessary to divide the universals to "language ones" and "linguistic 

ones". 

3. According to its logical form language universals have many implications. In every 

case their analysis includes quantitative, statistical relationship between them. Implication-

universals are considered scientifically as informative, even though investigation of the 

possibility of identifying and set of "absolute universals." They form a set of basic parameters 

that must be the basis of case studies and is an ancillary. 

4. Based on the close relationship of linguistics universals and typological linguistics, 

typological analysis of phraseological system is considered as an effective approach and 

method for identifying and set of phraseological universals. 

5. The implication being set in the typological analysis of phraseological systems does 

not represent a universal in the narrow sense of the word, because there is no evidence of 

excluded cases. 

In the analysis of the national language features are included, as it is known, on the one 

hand, those which are caused by the national culture of the people and a speaker, and those 

that relate to the internal organization and structure of the language system. The first and the 

second are not the same and should not be confused. 

Many of the objects and phenomena of the physical world are imprinted in the 

consciousness, mind, reason, and memory of all the people. This leads to the fact that we are 

dealing with almost two not identified and no identifiable levels: 1) the linguistic level, 2) 

cognitive level. 

Every linguistic field has its own structure, namely: center, transitional zone, and 

periphery. In the center of the field are usually that units, which have more generic sense of 

field semantics, which are most regular and stylistically neutral units and occur when it is 

carry on one or another correspond semantic or conceptual sphere. For example, if we take 

such semantic or conceptual sphere as “mother country”, will occur the following word in the 

English language – “ardent patriot”, “to struggle against tyranny”; in the Kazakh language – 

“otanynsuyu “.  

They express this concept in the most generic type and are used when affect this 

semantic area.  However, in every languages, including English, Russian and English 

languages, there are a lot of other words and word combinations, including phraseological 

units, which are connected with the concept “mother country”, but which are not generic in 

their sense, but have additional semantic, valuation, expressive, figurative, stylistic, regional, 

peculiarities. They are differ from which, that take the center in the structure of the given 

field. For example, in the English language there are such words and word combinations as 

“land”, “struggle”, “to incite enmity”. They are certainly situated not in the center of the field 

of “mother country”, but either in the certain place of transitional zone, or in the periphery, 

surrounded by the certain field units, because they are differs semantically from the units of 

the field’s center and from each other. Linguistic fields can be different, because the known 

world and world areas are studied cogitatively in different degrees of generality and 

differentiation, from different points of view, and it directly influences on the quantity and the 

structure of linguistic fields. In the history of linguistic onomasiological approach in learning 
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the language carry out in a different areas and manifestation: in the theory of nomination, in 

the connection with the functioning of the language and the necessity of the choice of the 

means of nomination, the means of expression of certain linguistic, under the necessity of the 

developing of thesaurus, during the learning the language as a system and systematic relations 

in the language. One of the brightest spheres of the manifestation is the concept of linguistic 

field, which has direct relation to the problematic in linguistic as the language and 

consciousness, the language and thinking. Historically, the idea of the theory of the field goes 

back exactly to that thinking, is a perfect reflection of the world through the language and 

initially fixed in the language. In this sense we have in mind, in thinking something that exists 

in the native language. Between the ideal image of the world and the language means of 

expression there is a complete parallelism. In many languages the real objective world is 

presented in perfect shape, but in many ways different, because each in its own way divides 

the world.  
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В современных условиях развития общества большую роль играет институт 

создания семьи и внутрисемейные правоотношения. Одной из приоритетных задач 

государства и общества является наличие условий для создания  здоровых и 

многодетных семей. Семья определяется как свободная, частная и неприкосновенная 

первичная ячейка общества. В кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье» семья определяется как круг лиц, связанных имущественными и личными 

неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), 

родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на 

воспитание [1].Согласно  ст. 23 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, семья является и остается естественной и основной ячейкой общества, 

имеющей право на защиту со стороны общества и государства [2].Согласно 

Конституции Республики Казахстан, брак и семья, материнство, отцовство и детство 

находятся под защитой государства [3]. Для реализации норм, указанных в Основном 

Законе, государством разрабатываются меры, направленные на защиту семьи и 

материнства. Для усиления защиты семейных прав является необходимым создание 

специализированных судов, направленных на сотрудничество с государственными и 
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общественными органами, осуществляющими правовую охрану семьи. В настоящее 

время семейные суды функционируют во многих странах.  

Концепция современного семейного суда рассматривает его как суд смешанной, 

причем комплексной, юрисдикции - уголовной, гражданской, семейной.В этом смысле 

он изначально предполагается как существенно отличающийся от действующего суда 

для несовершеннолетних. Однако стоит отметить обстоятельства, касающиеся 

ювенальных судов: 

• современный "детский" суд уже не является чисто уголовным. В ходе судебного 

разбирательства по уголовному делу несовершеннолетнего приходится решать и 

многие другие связанные с ним вопросы (установление надзора за подростком, 

оставленным на свободе, изъятие его из неблагоприятной семейной обстановки и т.д.); 

• предшественники суда для несовершеннолетних были судами не уголовной, а 

гражданской юрисдикции. Вспомним судьбу первого суда для несовершеннолетних в 

США: чтобы начать функционировать, "детский" суд г. Филадельфии законом штата 

Пенсильвания был провозглашен судом именно гражданской юрисдикции. В Японии 

семейные суды были созданы в 1947-1948 гг. Вслед за Японией преобразования 

произошли во Франции, Англии, Бельгии, Люксембурге, США [4]. Однако семейным 

судам не удалось вытеснить суды для несовершеннолетних.Изменение ювенальной 

юстиции путем замены суда для несовершеннолетних семейным судом произошло пока 

лишь в некоторых странах. Достаточно стабильны судебные системы по делам 

несовершеннолетних в Италии, Швейцарии, Германии. Не происходит изменений в тех 

странах, где суды для несовершеннолетних включают в свою юрисдикцию решение 

охранительно-воспитательных задач (например, опекунские суды в Австрии, Испании, 

Португалии). 

Создание института семейного суда повлечет за собой определенные последствия, 

а именно обязанность рассматривать не только вопросы, связанные с 

правонарушениями, совершенными подростками, но и все те, что возникают в 

судебном процессе в связи с совершенным правонарушением (опека, попечительство, 

санкции в отношении родителей, споры об имуществе).  

Перечисленные вопросы не относятся к компетенции суда для 

несовершеннолетних, поскольку относятся к гражданскому судопроизводству. Поэтому 

в процессе развития ювенальной юстиции, возникли вопросы, касающиеся замены суда 

по делам несовершеннолетних судом гражданской юрисдикции. В предлагаемых 

проектах реорганизации ювенальной юстиции подчеркивалось, что суд для 

несовершеннолетних не может решить многих вопросов, когда речь идет не о 

применении наказания и иных мер воздействия к несовершеннолетнему преступнику, а 

о защите прав и законных интересов детей и подростков, о контроле над ними. 

Защита семейных ценностей выступает одним из приоритетных направлений 

политики государства. В этом контексте основной задачей судебной системы сегодня 

является применение эффективных процессуальных и материальных норм, 

ориентированных прежде всего на сохранение семьи, с особым акцентом на принципы 

досудебного урегулирования спора при бракоразводных процессах. Судья Верховного 

Суда Республики Казахстан Улболсын Сулейменова  в своем интервью для 

представителя медиа-корпорации «Заң»  осветила проблему судебной практики по 

расторжению брака, а такжепривела статистику ежегодно возрастающего количества 

бракоразводных процессов: «в первом полугодии 2017 года окончено 42 622 дела, в 

первом полугодии 2018 года уже 43 083 дела». 

Принимая во внимание проблему распада семей, в настоящее время государством 

активно рассматривается вопрос о создании семейного суда. В июле 2018 года был 

разработан и размещен на интернет-ресурсе Верховного Судапроект предлагаемых 
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изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Казахстан, Кодекс  «О браке (супружестве) и семье». Данный проект предполагает 

изменение названия Специализированного межрайонного суда по делам 

несовершеннолетних на Семейный суд. Соответственно, будет меняться и подсудность 

этих судов. Семейные суды будут рассматривать и разрешать гражданские дела, 

связанные с правами и обязанностями, вытекающими из семейных отношений. Истец 

по требованиям об установлении отцовства и взыскании алиментов может заявить о 

принятии обеспечительных мер в пределах предполагаемой годовой суммы алиментов, 

с приложением доказательств, подтверждающих преимущественную вероятность его 

права требования и необходимость принятия обеспечительных мер. Норма, 

предположительно, подвигнет ответчика своевременно явиться в суд по вызову и 

стремиться к разрешению спора в установленные законом сроки. В настоящее время 

ответчики чаще уклоняются от явки в суд по таким спорам. В проекте закона отдельное 

внимание уделяется развитию семейной медиации в качестве обязательного этапа в 

разрешении споров. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что создание семейных судов 

повлечет за собой ряд вопросов: процесс пересмотра действующего гражданского и 

семейного законодательств, повышение квалификации судей, рассматривающих 

семейные дела, привлечение к процессу всех сопутствующих квалифицированных 

органов в области педагогики, психологии, детской психологии; повышение 

квалификации и введение специализации работников аппаратов судов (помощников, 

секретарей судебных заседаний, имеющих опыт работы в социальной сфере). Все эти 

изменения в совокупности увеличат эффективность деятельности семейных судов, 

которая проявляется в профессионализме судей, развитии медиации, что в будущем 

положительно отразится на разрешении семейного конфликта. Таким образом, на 

основе судебных решений можно скорректировать роль судов в формировании 

личностных взаимоотношений в семье, а вследствие внедрения новой юридической 

политики - внедрения специализированных судов, сосредоточив рассмотрение всех 

разногласий в той или иной семье в руках одной судебной инстанции. 
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are set as synthetic generalities, knowledge and world’s characteristics in the language, not in 

all types of language and speech formations and units, but only in two types: in a word and in 

idiomatic units, respectively, in the vocabulary and phraseology. 

 Other types of language and speech entities – the phonemes, morphemes, free phrases, 

sentences, texts and discourses do not contain term and concepts as generalized units of 

consciousness and thinking, but other entities and functional purposes. Unities of nominative 

system include along with the words free phrases, which contain and represent concepts, not 

generalized, but situational and contextual-single, specific concepts, that express not class, 

gender, category of world’s phenomena, but quite particular conditions in the data of that or 

another material or communicative situation. In this sense the primary systems are, first of all, 

such two language systems as the lexical and syntactic. They are sufficient for the realization 

of the next main needs of person: nominative, communicative, pragmatic and diversion. 

These systems include two major necessities for the implementation of these needs: a) the 

word; b) the rules and the possibility of organizing new units of speech and language – 

phrases, words, sentences, texts and thus, the very speech and communication. The word is 

the most simple, convenient, succinct and effective language formula for all these types of 

human needs and activities. This is due to the following features of the linguistic nature and 

words structure: simplicity and generality of word’s form and content, implementation 

convenience of the operations and activities. The word is adapted especially for the distinctive 

feature of human thinking, learning, reflection and representation of the real world, its events, 

connections and relationships between them. This feature is that during learning and 

reflection man creates, first of all, ideal entities, and in one quality form, namely in the form 

of generalizations. These are concepts, with the help of which man organizes judgments, 

inferences, that is, thought, thinking activity, speech and communication. Generalization is a 

necessity in cognitive and mental activity of man, otherwise it would have died in the 

individual and separate particulars, also in the isolated from each other events and would not 

have an idea about the integrity and coherence of the world and its phenomena, about its 

categorical nature, that is, its class system, that the world consists not so much from the 

individual, separate events, as from the classes, genera, species, groups, subgroups of various 

objects and the world’s phenomena. The world consists of communities, categories of 

different order, generalizations of objective order of various subject areas as material world 

phenomena and their cognitive-reflective categorical existence, not in the real world already, 

which, as such, exists always, but in the human mind. The most common and regular form of 

consolidation of knowledge about the world is a concept, which encompasses the essential 

features and functions of the objects and phenomena of the real world in a summarized form. 

The notion, in turn, is fixed, as usually, in the language in such the most widespread and 

regular language unit as word. The notion is usually the objective world in its natural quality, 

as it is in reality. For this the concept and the notional system in cognitive, conceptual system 

of a nation are responsible. The subjective, human predetermined or nationally and culturally 

predefined knowledge, reflection and representation of the world meet another ideal, 

conceptual, epistemological essence, another unit of consciousness, namely the concept. The 

notion and concept as a generalization of essence and knowledge units, epistemology and 

conscious are the own basis of human thought, thinking, nominative, speech, communicative, 

pragmatic and the derivation activity and largely due to their proper use for such purposes as 

speech, communicative, textual and discussion application.   

In contrast, the set expressions are not units of speech, they are units of language, 

without which there are no rules of speech and communication organization, and also there is 

no verbal communication. On the nominative, communicative and language levels language 

includes the words, idioms, that is set phrases, rules, patterns of speech organizations and 

communication.  
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In the communication between people in their native or foreign languages it is essential 

to ensure mutual understanding between communication partners. It is achieved by the fact 

that the last ones have a good command of language and all its systems, units, including 

idioms. An important role in the understanding of people with each other during the 

communication in a foreign language play such factors as the similarity of human languages, 

some of their systems and units. In this sense idioms do not make an exception. Between 

idioms of different languages there are not only differences, but also similarities with varying 

degrees. For this reason, a comparative structural-typological phraseology is 

methodologically objective necessity, because out of research approach these patterns cannot 

be identified and summarized. 

Language system is characterized, like the whole language or other language systems, 

with a universal feature: that it contains both universal and particular properties and attributes, 

that are common to all systems related and unrelated languages, or just a few, but most of the 

languages or from a limited number of languages. It is this fact that gives reason to investigate 

language system in terms of linguistic universals. In the science is presented the view that all 

languages are created in the likeness and image of a single, universal language that can be 

imagined in fact and mentally, and all the specific, real world languages are qualified as its 

options, one or more system - its structure variety. 

Linguistics of universals analyzes and is interested in features that allow you to combine 

a variety of languages or languages. Establishing similarities and differences in languages of 

different types is one of the central problems of linguistics. In the early days of its 

development, linguistics was interested in more languages in relation to their origin. The 

nature and type of language were based on the construction of any language to any original 

condition. In recent years, the study of a common language was made by identifying 

similarities on the basis of certain characteristics or specially selected groups, justified from 

the standpoint of linguistics universals and typological linguistics. Languages are grouped due 

to the nature of the spatial distribution and juxtaposition, their local contacts, which is the 

subject of the so-called areal linguistics or on the basis of their internal consistency - the 

actual typological features, which is the subject of typological linguistics. Today linguistics 

universals are not acting as a science, and in conjunction with the typological linguistics. 

Compare: "Involvement in the study of general features for the large group of languages set 

the stage for the second stage of generalization of these features that is establishment of the 

general character of a large range of languages or all languagesof the world. That is why now 

the problem of universals of a language refers to the problem of simultaneously typology of 

languages ». However linguistics universals and typological linguistics, though related, are 

similar but not identical to linguistic science. They are the real basis for the classification of 

languages. They are found in the languages themselves in one form or another of the real state 

of the language. It is, of course, about the empirical, but not the universal sign of a language. 

They are different things, and they must be distinguished: "But the establishment of a 

common language of their different levels and sub-systems, in whatever form it was carried 

out, there is only an empirical statement of some state language, a certain amount of 

characters. Here we must clearly distinguish between the language and the generalization of 

facts establishing universal sign language. Direct assertion that language universals is the 

generalization of observed facts of a language essentially bypasses the question of the nature 

of universals, since it reduces to the problem of maximum coverage of the features of a group 

of languages that exhibit some common ground.  

The study of a language, not related to the general supervision of some empirical facts 

and not depending on the cause of generating similarities, is a totally different field of study. 

It leaves its origins not in the study actually specific to language, but to detect signs of a 

language in general in terms of its specific character as an attribute of human activity. 
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Relationship between linguistics universals and typological linguistics does not exclude, but 

confirms the vitality of the universals probability, as an exception. It is found in different 

areas and types of quasi-universal laws and is extremely important from the standpoint of the 

theory of typological linguistics and linguistic universals. They reveal the deeper nature of 

language universals, universal processes and features in one and different languages.  

Their usage can install typologically significant features and characteristics of related 

and unrelated languages. In addition, the boundaries between the absolute and the probable 

universals are fluid or removed because of preferences and advantages in the universal 

implications. With universal implication we are not talking about type "available in all 

languages." Here is a particular inexact case, for example, it is just a revision of the 

implication that takes the general form, or it entails a certain refinement of relevance 

conditions of any implication. The summary for all the above can be formulated in the 

following generalizations: 

1. Methodological basis of identifying of language universals form a complex 

inductive-deductive method of analysis of language, linguistic phenomena and their 

properties in terms of their similarities and differences. 

2. It is not always necessary to divide the universals to "language ones" and "linguistic 

ones". 

3. According to its logical form language universals have many implications. In every 

case their analysis includes quantitative, statistical relationship between them. Implication-

universals are considered scientifically as informative, even though investigation of the 

possibility of identifying and set of "absolute universals." They form a set of basic parameters 

that must be the basis of case studies and is an ancillary. 

Central problem in the study of idiomatic universals is to determine their place in the 

typology of linguistic universals. Traditionally there are the following types of language 

universals: phonological, grammatical, semantic and symbolic. 

In modern linguistics, there is a distinction between the natural and logical-conceptual, 

extra linguistic universals, that means, between the intellectual, conceptual and linguistic 

universals. 

Universals can thus be caused by both external and internal factors. In the analysis of 

the national language features are included, as it is known, on the one hand, those which are 

caused by the national culture of the people and a speaker, and those that relate to the internal 

organization and structure of the language system. The first and the second are not the same 

and should not be confused. 

Similarly, there is a need to consistently distinguish these two factors in the analysis of 

common, universal features of the language. It is important to point out that the existence and 

the presence of so-called "extra linguistic" (linguistic and logical, logical-conceptual, 

cognitive) universals are universally accepted. These are reality and logical-conceptual 

categories, which are reflected in mental sphere by language and expression. So they must 

also be examined in the study of a language. Considered as invalid attempt, extra linguistic 

exception of universals is caused from the scope of linguistic research or explanation of all 

the universals in all languages by external factors. 

So the object of linguistic universals is the proper linguistic and extra linguistic 

universals. It is quite clear that there are signs of events that can be inherent and truly present 

in all languages. Each language is a sign system and it can be shown and confirmed 

empirically by studying many languages and their comparison to the deductive theoretical 

basis.  

The first are linguistic universals, the second – cognitive ones. The identification of 

both types of universals is, strictly speaking, the identification of elements of the system in 

which objects and processes of the real world are noted with human consciousness. 
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The language as a system-structural organized unit and communication means and 

language units are closely connected. As they are different in quality structurally, 

semantically, functionally and practically, language units have only their own means and 

capabilities in communicative implementation of the language.  

Phraseological units take the special position, because it is impossible to make 

sentences or statements using only phraseological units. Words, the units of lexical system do 

not have such block systems in the organization of speech and communication.  

Phraseological system of the language is also the result of generalization and 

systematization of scientific-linguistic researches in phraseology. In real observation there is 

only oral or written speech. It means that there are only concrete, real single phraseological 

units, but not all the totality of the phraseological units of the language.  This totality can be 

ascertained only by the examination of all the phraseological units in the speech, 

communications and dictionaries.  

The existence of all the language’s units in two forms and types as the units of the 

language and using it in speech are relevant to phraseological units too[1]. In this case there is 

direct parallelism between the term linguistic system and others subsystems of the language, 

including the phraseological system of the language.  The following terms are typical to the 

system of the language in general: the levels units of the language levels, different types of 

paradigmatic, syntagmatic, hierarchical, derivation relations. [2].These traits, characteristics, 

relations are also typical to the phraseological level. 

Phraseological units are considered only in one form of existence: in the language 

system. Speaking in the native language or other languages for communication the language 

must be present virtually as an abstract generalized system of invariants of different levels, 

with a variety of paradigmatic, syntagmatic, hierarchical and derivational relations between 

units of its various levels. The speech and communication cannot be organized without this. 

In other words, should be available for this purpose required levels or sub-system of the 

language: phonological, morphological and lexical. [2].  

Phraseology is not a part of this system, because we can speak in the native language or 

in the foreign language without using phraseological units. But it is only theoretically, in 

reality it is not so, because when people communicate in their native language, they use a 

variety of types of set phrases like expressive and non-expressive, like imaginative and non-

imaginative, like idiomatic and non-idiomatic. There is objective reason for it: in each 
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language there is a developed system of phraseological units, which develops during all the 

history of formation and functioning of the language.  There is not full language without 

phraseological units, because they perform their special functions. All the different problems, 

issues, which are connected with the role of phraseological units in the language, speech, 

communication, the peculiarities of their status is studied by the special field of linguistics – 

phraseology. [4]. As the units of the whole language or separate levels of the language, 

phraseological units also make the system of heterogeneous, but connected by different 

relations and different degrees of proximity or remoteness from each other. Such relations 

between the units of any levels are called paradigmatic, which are one of the system 

generating factors of the language. They are the base of nominative language system or any 

sub-system’s segmentation of the language, including phraseological system of the language 

to separate categories, classes, groups. In the scope of which there are relations and 

connections between their units. The base of unification of one or other units of the language 

to a certain categories, including macro and micro fields, is always some generality, which is 

inherent to each unit of corresponding unification in different level and form. Such base, as a 

rule, is meaning, notion and function. The language is exists and operates to fix and express 

the results of human’s consciousness, linguistic and vocal sense, meaning, notion, which are 

existing in every linguistic sign, both in the language’s unit and unit of the speech. At the 

heart of the field approach as a way of learning a language is precisely this regularity of the 

language.  

The developers of this method is considered as the language of the field, especially 

combining of the words that expressed the same meaning or referring to the same conceptual 

space, or to the same semantic field. One of the first lexical fields was the field of 

relationship, which describes the types of connections and relations that exist between the 

words in the given field. The concept of linguistic field in their treatment had methodological 

meaning and theoretical significance. With the help of this tool, namely, the field, the 

language drop-down from the same point of view as a systematic device with a variety of 

systemic, paradigmatic relations. In addition, a research tool of the field was intended to 

confirm the theoretical postulate that not a single word has its own independent value, and it 

only gets in the field. The specific meaning of the word in this case depends on the neighbors 

- the words of one semantics, what other qualities surround it. [3]. 

Volume, content, structure, of linguistic field depends on many different factors. First, 

because, that serves as the basis of allocation of the field and unification of the members of 

the field: what type of linguistic meaning, concepts, language function, and what degree of 

generalization they have. In this case, there is onomasiological approach in learning the 

language or units of an appropriate level of the language. The point of linguistic analysis is to 

identify generalized meaning or concept or language category, function, and the goal is to 

build all the units and processes that focus on expression and representation. The point of 

linguistic analysis is defined generalized meaning or concept or language category, function, 

and the goal is to build all the units and processes that focus on expression and representation. 

Composition, that is, quantitative and qualitative aspects of units representatives field depends 

not only on the nature, degree of generalization of hyper lexeme field, but also on the 

cognitive elaboration and evaluation of the corresponding space, the field of human thinking 

in a particular language. How much and which units are united by a particular field depends 

on it. However, the release of the field and the establishment of the field, almost 

onomasiological approach analysis of the field is not completed. The main task is ahead, 

namely, the establishment of the field structure and types of semantic relations and 

connections between all the members, units within the corresponding field. But in this case 

we are dealing with semasiological approach and analysis of the field, because we start from 

the existing in the field of linguistic units and investigate the semantic features and semantic 
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relations with other units in the field, the nature and quality of their semantic characteristics 

and relations. Such relations and connections within the system of the field in linguistics are 

called paradigmatic relations and connections [1].  

Every linguistic field has own structure, namely: center, transitional zone, periphery. In 

the center of the field are usually that units, which have more generic sense of field semantics, 

which are most regular and stylistically neutral units and occur when it is carry on one or 

another correspond semantic or conceptual sphere. For example, if we take such semantic or 

conceptual sphere as “knowledge”, will occur the following word in the English language –  

information and understanding about a subject which a person has, or which all people have. 

They express this concept in the most generic type and are used when affect this semantic 

area.  However, in every language, including named three languages, there are a lot of other 

words and word combinations, including phraseological units, which are connected with the 

concept “knowledge”, but which are not generic in their sense, but have additional semantic, 

valuation, expressive, figurative, stylistic, regional peculiarities. They are differ from which, 

that take the center in the structure of the given field. For example, in the English language - 

to brush up (on) one's knowledge (of a subject) - освежать знание- білімін жетілдіру. 

They are certainly situated not in the center of the field of “knowledge”, but either in the 

certain place of transitional zone, or in the periphery, surrounded by the certain field units, 

because they are differ semantically from the units of the field’s center and from each other.  

Linguistic fields can be different, because the known world and world areas are studied 

cogitatively in different degrees of generality and differentiation, from different points of 

view, and it directly influences on the quantity and the structure of linguistic fields.  

In the history of linguistic approach in learning the language carry out in a different 

areas and manifestation: in the theory of nomination, in the connection with the functioning of 

the language and the necessity of the choice of the means of nomination, the means of 

expression of certain linguistic, under the necessity of the developing of thesaurus, during the 

learning the language as a system and systematic relations in the language. One of the 

brightest spheres of the manifestation is the concept of linguistic field, which has direct 

relation to the problematic in linguistic as the language and consciousness, the language and 

thinking.  

Historically, the idea of the theory of the field goes back exactly to that thinking, is a 

perfect reflection of the world through the language and initially fixed in the language. In this 

sense we have in mind, in thinking something that exists in the native language. Between the 

ideal image of the world and the language means of expression there is a complete 

parallelism. In many languages the real objective world is presented in perfect shape, but in 

many ways different, because each in its own way divides the world. The language fields 

cover completely what he knows and is reflected by some people in a particular area of the 

real world in a particular field of knowledge [1]. Among the variety of linguistic expressions, 

concepts and values in terms of linguistic fields, the units of vocabulary words have been 

considered at first. Therefore, the first type of linguistic fields, which was operated by 

linguistics were lexical-semantic or lexical field. They promoted the systematic dissection of 

vocabulary system, systematic relations in the vocabulary and the formation of a picture of 

the lexical-semantic system of the language in terms of the lexical-semantic fields. This is 

ensured by the fact that each semantic field under which originally meant lexical or lexical-

semantic field is a definite ordered piece, a fragment in the lexical or lexical-semantic system. 

However, one should always remember that it is a reflected by consciousness, thinking of 

people, in its language, a piece of reality: «The field 1. The totality of content units (concepts, 

words), covering a specific area of the human experience ... However, each nation allocates in 

the real world their own "pieces" of reality and its various aspects, the moments in the 

phenomena of this slice of reality, so the experience of people in  the pieces of reality and the 
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perception of their elements are very different. This is directly related to linguistic fields, then 

they are also in many ways not the same in different languages. The number of lexical and 

semantic fields in the lexical-semantic system of a particular language is in direct proportion 

to the number of words in the lexicon in general and, in particular, from the words of a 

generalized semantic type relation, color, quality, thinking, animal, furniture, etc. Lexical-

semantic or lexical field is relevant only to the lexical system to a specific site : «semantic 

(verbal) field is a lexical paradigm in a structural class, which occurs when the segmentation 

of lexical-semantic continuum at different periods, corresponding to the words of the 

language. These segments are directly opposed to each other on the basis of simple meaning-

signs. For example, in the German language the row jung (young), neu (new), alt (old) make 

up the verbal field. One verbal field can be include to another  field of the highest level» [2]. 

 In the area of lexical and lexical-semantic fields are developed different ideas, methods 

and techniques of isolation and analysis [3]. They were then moved to different areas of 

human language, and the field approach is widely used in the study of a variety of language 

levels and types of linguistic units. For example, in connection with the study of grammatical 

semantics, grammatical categories, syntactic functions are widely used such linguistic terms 

as semantic, grammar, grammar lexical, functional semantic fields [4]. 

Also methodology touched upon the field phraseology, because phraseology, its areas 

and units also reflect the reality, definite spheres and areas of real world. In this sense they are 

very different from grammatical and lexical system, but they also take part in the general 

process of conceptualization and categorization of the world. They form their phrase semantic 

fields and come into the defined lexical-phraseological and functional-semantic fields. Under 

phrase semantic field we mean a totality of stable combinations of phraseological units of a 

language that represent a particular concept or linguistic meaning and therefore related and 

belong to one and the same semantic field.  

For example, phrase semantic field of "knowledge" combines only set phrases or 

phraseological units, expressing by its semantics this feature of human and human activity: 

come to smb.'s knowledge- сделаться, стать известным кому-л., дойти до чьего-л. 

cведения. It has come to my knowledge that you have been spreading gossip about me. 

Studying phrase semantic fields will elucidate the character of phrase semantic system 

of a particular language. Particularly valuable in scientific linguistic relation is the study of 

phrase semantic fields of different, related and unrelated languages, as they reveal national 

characteristics of phrase semantic system of different languages, the specific of phraseological 

worldview, cognitive models of phraseological system of the relevant languages. Phraseology 

is studying one of the areas of the nominative systems of language, namely, set phrases as 

lexical (words), syntactical (the free or variables phrases) and phraseological (set phrases, 

phraseological units) means of nomination. They carry three types of nomination: 

generalized, species and situational contextual and specific speech nomination: grow out of 

knowledge - быть позабытым (кем-л.) ‘And you could leave me!’ said the old woman, 

flinging her arms about his neck. ‘You could go away, and grow almost out of knowledge, 

and never come to tell your poor old friend how fortunate you were, proud lad’!.  

The first and the second types of nomination can expressed in the nominative language 

system only words and set phrases or phraseological units. That is why words and 

phraseological units unite on this basis in a single system - lexical and phraseological, and 

within it are allocated to various lexical and phraseological fields [3] In the relations between 

vocabulary and phraseology, and thus between the lexical and phraseological fragments of 

lexical phraseological field is the relation of the phraseological [1]. Phrase semantic fields are 

still little investigated, in general, as micro fields of lexical-phraseological fields, functional 

phraseological fields and, in particular, as comparative terms in all these types of linguistic 

fields. 
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Аксиомотичным является факт того, что историческое значение деятельности 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева по 

прогрессивному развитию нашего государства имеет сложный многоаспектный 

характер, так как масштабность и стратегический хараткер принятых данным 

государственным деятелем решений зачастую пронзает и время и географичиские 

ограничения. В этой связи выявление роли Лидера Нации в отечественной истории 

представляется обоснованной и необходимой задачей современной исторической 

науки. Таким образом, в рамках настоящего доклада предлагается рассмотреть 

исторический вклад Первого Президента Республики Казахстан в становление и 

поступательное развитие казахстанской космонавтики. 

В 1989 году Первым секретарем Центрального комитета коммунистической 

партии Казахской ССР был назначен Нурсултан Абишевич Назарбаев. На его долю 

выпала достаточно непростая и чрезвычайно ответственная обязанность по 

осуществлению государственного управления в эпоху масштабных политических и 

экономических перемен, обусловленных дестабилизацией экономической системы и 

общественно-политического порядка в СССР и последовавшим его распадом.  

В условиях быстро меняющейся обстановки руководству Казахстана приходилось 

принимать важнейшие решения, которые принципиальным образом определяли 

направления будущего развития страны, ее современное состояние, успехи и 

достижения. Данные обстоятельства не могли не затронуть буквально все аспекты 

жизнедеятельности общества и государства и существенным образом отразились на 

интенсивности осуществления космических программ, обуславливая ее регресс. 

Тем не менее, исторические события начала 90-х оказали огромное значение на 

направление и динамику дальнейшего развития космонавтики в постсоветском 

пространстве. Так, стратегическое мышление и энергия Н. Назарбаева нашли свое 

воплощение в русле развития непосредственно казахстанской космонавтики – в 1990 

году ему удалось достигнуть положительного решения вопроса запуска в космос 

представителя коренной национальности республики. В достаточной степени детально 

это вопрос освещен в книге Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь» [1 С. 308-

315]. 
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Несколько позже, благодаря дальновидной политике Президента РК Нурсултана 

Абишевича Назарбаева, его патриотизму и настойчивости в претворении задуманных 

планов – 12 августа 1991 года был организован институт космических исследований 

академии наук Казахской ССР [2], 31 августа 1991 года космодром «Байконур» 

официально перешел в собственность нашего государства [3], 11 сентября 1991 года 

было образовано Агентство космических исследований Казахской ССР [4], а 2 октября 

1991 года в составе советско-австрийского экипажа космического корабля «Союз ТМ-

13» – осуществлен полет в космос первого космонавта-казаха, Героя Советского Союза 

(1988), заслуженного летчика-испытателя СССР (1990) Токтара Онгарбаевича 

Аубакирова [5 С. 295]. Космический полет первого казахского космонавта, будучи 

незабвенным историческим событием, ознаменовал собой признание значительного 

вклада Казахстана в становление и развитие советской космонавтики. Кроме того, как 

показало время, Т. Аубакирову было суждено стать не только первым казахским 

космонавтом, но также и последним советским, в виду последовавшего распада 

Советского Союза. 

Полет не носил только лишь демонстративный характер, он имел и научно-

практическую ценность, заключавшуюся в выполнении в ходе его осуществления 

специально разработанных научных программ и экспериментов в области космической 

медицины, материаловедения и дистанционного зондирования Земли [6 С. 9].  

В этом ключе необходимо отметить, что стремление решить вопрос о запуске 

казаха в космос было и у Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Д.А. Кунаева. 

Вследствие его обращения к министру обороны СССР А.А. Гречко, Т.О. Аубакиров 

даже участвовал в отборе кандидатуры потенциального казахского космонавта [7 С. 

304]. Однако течение времени, и последовавшая цепь исторических событий 

определили иной исход этого дела. 

Таким образом, произошедшие в конце 80-х – начале 90-х годов исторические 

события, принятые государственные и межгосударственные решения позволили 

создать фундамент для восстановления нарушенных экономических, научных и 

производственных связей некогда единого государства, а также организации 

функционирования объектов бывшей советской ракетно-космической промышленности 

в новых геополитических условиях. 

28 марта 1994 года между Республикой Казахстан и Российской Федерацией было 

принято Соглашение об основных принципах и условиях использования космодрома 

«Байконур», а 10 декабря того же года – между правительствами двух стран подписан 

Договор аренды комплекса «Байконур». Таким образом, был дан старт витку новых 

межгосударственных взаимоотношений, в последующем обусловивших развитие 

космонавтики, как в региональном, так и в мировом масштабе. В этот же период, 

космонавтом Т.А. Мусабаевым реализуется вторая (1 июля – 4 ноября 1994 года), 

третья (29 января – 25 августа 1998 года) и четвертая (28 апреля – 6 мая 2001 года) 

казахстанские программы научных космических исследований и экспериментов; 

Республика Казахстан вступает в международное правовое поле, регламентирующее 

космическую деятельность; руководством государства осуществляется ряд 

последовательных преобразований отечественного космического ведомства. 

18 июня 2006 года был осуществлен запуск с космодрома «Байконур» первого 

казахстанского спутника «KazSat», который позднее 8 июня 2008 года в результате 

возникших неисправностей в системе управления потерял ориентацию. 14 августа 2009 

года, вследствие невозможности восстановления утраченных технических параметров, 

а также в целях исключения его возможного столкновения с действующими на орбите 

другими космическими аппаратами спутник связи и вещания «Kazsat» был переведен 

на орбиту захоронения и отключен [8]. 
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Однако данный инцидент не явился в какой-либо мере определяющим событием в 

процессе развития казахстанской космонавтики. Руководством профильного ведомства 

были сделаны необходимые выводы и намечены оптимальные пути дальнейшего 

развития. Таким образом, в 2007 – 2015 годах в истории казахстанской космонавтики 

начинается «Деятельностный период», характеризуемый превалирующей (за годы 

независимости) реализацией непосредственно практической составляющей 

космической деятельности государства. 

16 июля 2011 года состоялся успешный запуск второго национального 

геостационарного спутника связи и вещания «KazSat-2» с космодрома «Байконур», 

который 22 августа того же года занял свою рабочую орбитальную позицию [9]. 

Кроме того, в рамках создания национальной космической отрасли [10]: 

- 28 апреля 2014 года с космодрома «Байконур» был осуществлен успешный 

запуск третьего национального спутника связи «KazSat-3», что позволило создать 

систему спутниковой связи и вещания, включающую в себя группировку из двух 

спутников «KazSat-2» и «KazSat-3» и двух взаимозаменяемых наземных комплекса 

управления ими, в своей функциональной совокупности обеспечивающих 

независимость государства в использовании спутниковой связи; 

- 30 апреля 2014 года с космодрома «Куру» во Французской Гвиане состоялся 

запуск в космическое пространство первого казахстанского спутника ДЗЗ высокого 

пространственного разрешения (1м) «KazEOSat-1»; 

- 20 июня 2014 года с космодрома «Ясный» Российской Федерации был успешно 

запущен на орбиту Земли второй спутник ДЗЗ «KazEOSat-2» (среднего 

пространственного разрешения (6,5м). Таким образом, была создана система ДЗЗ, 

позволяющая решать широкий круг задач для различных отраслей экономики страны, в 

числе которых также и обеспечение национальной безопасности; 

- в столице нашей Родины – городе Астана создан Национальный космический 

центр; осуществлен также и ряд других мероприятий. 

2 сентября 2015 года, в 10 часов 37 минут по астанинскому времени, в составе 

международного экипажа космического корабля «Союз ТМА-18М» стартовал на МКС 

космонавт Республики Казахстан бортинженер-2 – Айдын Аимбетов. За десять дней 

проведенных в космосе Айдын Аканович полностью выполнил, разработанную 

специалистами Национального центра космических исследований и технологий пятую 

программу космических исследований и экспериментов, продолжив работу своих 

предшественников Т. Аубакирова и Т. Мусабаева. Полет третьего казахского 

космонавта ознаменовал собой реально достигнутые успехи казахстанской 

космонавтики, поставив нашу Родину в один ряд с ведущими странами мира, 

воодушевил соотечественников и был по достоинству оценен Главой государства – 

Указом Президента РК Айдыну Акановичу Аимбетову было присвоено высокое звание 

«Халық қаһарманы» [11]. 

Таким образом, на сегодняшний день Национальная космическая отрасль имеет 

стройную структуру включающую научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и непосредственно эксплуатирующие космическую технику 

учреждения [12]. В целях удовлетворения потребностей космической отрасли в 

собственных кадрах в ряде казахстанских вузов (Казахский национальный университет 

имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, 

Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Алматинский 

университет энергетики и связи) налажена трехуровневая система обучения 

(бакалавриат-магистратура-докторантура) по специальности «Космическая техника и 

технологии» [13]. Организовано обучение казахстанских студентов в филиале 

«Восход» Московского авиационного института (г. Байконыр), проводится повышение 
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квалификации специалистов Казкосмоса в ходе обучающих семинаров и курсов [14]. В 

рамках Международной программы «Болашак» организовано обучение казахстанских 

граждан по девяти космическим специальностям в учебных заведениях ближнего и 

дальнего зарубежья (Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, 

Китай и других) [15]. Кроме того, в рамках заключенных контрактов были достигнуты 

договоренности по казахстанских специалистов на предприятиях Французской 

Республики [16]. 

В своей книге «Казахстанский путь» Нурсултан Абишевич говорит следующее: 

«История Независимости Казахстана началась с истории казахстанской 

космонавтики...» [1 С. 331], но и в своем дальнейшем развитии эти два понятия 

неразрывно связаны. Невзирая на многочисленные препятствия финансового, 

кадрового и технико-технологического характера Лидер Нации в процессе 

строительства казахстанской государственности с первых дней и по настоящее время 

прилагает все свои усилия, стратегическое мышление и талант руководителя 

государства к планомерному прогрессивному развитию национальной космической 

отрасли Республики Казахстан. Таким образом, в контексте рассмотрения основных 

тенденций в сфере гуманитарных наук, необходимо подчеркнуть как особую категорию 

исторической науки «Роль Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации 

Н.А. Назарбаева в развитии космонавтики в Казахстане». 
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УДК 811 

КУВШИННИКОВА О.А. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ РЕФЛЕКСИИ В 

ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 
 

Художественный текст представляется благодатной средой реализации 

потенциально скрытых ресурсов языка, поэтому он выступает важнейшим объектом 

филологических исследований на современном этапе.  По замечанию Г.О.Винокура, 

классика русского языкознания, «в художественном тексте всё стремится стать 

мотивированным со стороны значения <…>» (цитируется по: [1, с.13]), - в 

художественной речи слово функционирует не просто как компонент лексической 

подсистемы языка, а приобретает новый статус благодаря сообщаемым ему качествам 

диалогичности, «событийности».  

Важным компонентом семантической структуры слова признаётся «внутренняя 

форма» (далее - ВФ) - феномен, который несмотря на длительную традицию изучения 

(работы А.А.Потебни, О.И.Блиновой, Н.Д.Голева, З.И.Резановой и др.) остаётся 

предметом интереса широкого круга лингвистов, поскольку обнаруживает возможность 

отследить механизм языковой рефлексии, «запечатлевая в слове первоначальный 

поворот мысли» и выступая «в качестве инструмента концептуализации определённого 

фрагмента действительности» [2, с.58]. В настоящем исследовании понятие ВФ слова 

трактуется в русле традиционного подхода как «признак, положенный в основу 

наименования» и представляется как отражение языковой рефлексии на отдельные 

фрагменты действительности, анализируются приёмы авторской репрезентацииВФ в их 

направленности на решение особых художественных задач. Материалом исследования 

послужили примеры, извлеченные из прозаических произведений восточно-

казахстанских писателей – наших современников: А.Крахина, Л.Кузнецова, 

А.Лухтанова, К.Прокопова, Б.Щербакова. 

В рассматриваемых произведениях обнаруживаем следующие механизмы 

формирования и реализации ВФ слова: 

1 ВФ фиксирует объективный признак предмета номинации и является 

закреплённой в системе языка.Обращение писателя к раскрытиюпервичной 

ВФнаблюдаем в случаях, когда необходимо пояснить этимологию названия (топонима, 

фаунонима, фитонима или др.): «В Казахстане живет пять видов пищух – небольших 
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зверьков, получивших название своё за замечательную способностьвоспроизводить 

громкий почти птичий свист» (Б.Щербаков. У озера звенящих колоколов. Тексты 

Б.В.Щербакова цитируются по изданиям: [3], [4]);«Растение это в наших садах, 

огородах знают как сентябринку. Назвали за то, что зацветает после первых 

заморозков в сентябре» (Б.Щербаков. «Всё в ожидании»). Подобное контекстуальное 

воспроизведение ВФ характеризуется максимальной точностью и детерминировано 

задачей автора представить читателю отдельные фрагменты научной картины мира; 

принцип номинации ориентирован на передачу объективной информации о предмете 

речи. 

На страницах книг региональных авторов раскрывается этимология названий 

различных мест Восточного Казахстана, поэтому данные произведения могут стать 

источником энциклопедической информации: «само слово «Бухтарма»: для русского 

уха оно связывается со словом «бухтеть», то есть шуметь на перекатах» (А.Лухтанов. 

«Краса Алтая – Бухтарма»); «От того, что большую часть времени года на них <-горах. 

– О.К.> лежит снег, местные жители называют их белками<...> Все заснеженные горы – 

белки, а самая высокая - Белуха» (А.Лухтанов. «Белуха – алтайский Монблан»). 

Признак, положенный в основу наименования, является результатом отражения 

отдельных фрагментов действительности языковым сознанием. 

2Компонент содержания, выражаемый ВФ, не является закреплённым в 

познавательном опыте языкового коллектива.Признаки, фиксируемые ВФ, отражают 

«стихийное» содержание народного мышления: «Ягодный сезон начинается с дикой 

клубники – «глубеники», как называют её здесь старухи. Ягоду размером с копеечную 

монетунепросто разглядеть в траве» (А.Лухтанов. Собирание ягод): глубеника – 

«ягода небольших размеров, растущая глубоко в траве». Признаки, составляющие 

основу номинации, могут быть самыми разнообразными, случайными, не 

закреплёнными в понятийной картине мира носителя языка, поэтому введение в текст 

подобной лексемы требует необходимого авторского комментария: «за густым 

пихтачом высилась знакомая гора с торчащими по гребню одиночными зазубринами 

скал. Именно за вытянутость гору прозвали Паровозом» (А.Лухтанов. Танцы на 

«Медвежьем дворе»). Задача автора – не просто представить читателю местный пейзаж, 

но и раскрыть особенности мировидения человека, показать специфику 

восприятияобъектаокружающей действительности в его своеобразии. Подобные 

номинативы – отражение образности осмысления мира, живые примеры поэтизации 

действительности народным сознанием. В отдельных случаях региональный дериват 

омонимичен литературному слову, поэтому в восприятии читателя рождаются 

образные ассоциативные связи: «За смелость и привычку клевать подвешенное за 

окном сало и мясо большую синицу прозвали здесь мясником» (А.Лухтанов. На 

железном коне). 

Подобный механизм формирования ВФ неузуального слова наблюдаем в 

примерах воспроизведения деталей быта некоего круга лиц, традиций, действие 

которых ограничено определённым коллективом: «Бумагу заботливый Семён подарил. 

И острый карандашик. Фирменный, семёновский.Так только он заточить может» 

(А.Крахин. Самарканд. Произведения А.Крахинацитируются по изданию: [5]); ВФ 

прилагательного фиксирует содержание деятельности субъекта. Вне контекста и 

авторского пояснения значение неузуальной производной лексемы читателю будет 

непонятно. Подобные тексты воссоздают мотивационные связи производного слова с 

производящим, и, таким образом, воспроизводят деривационную историю слова. 

3 ВФ слова является результатом авторской рефлексии по поводу отдельных 

фрагментов отражаемой действительности и фиксируется неологизмом: в таких 

случаях ВФ слова становится «продуктом» авторского мышления, отражает результат 
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рефлектирующей деятельности отдельной языковой личности и не является 

закреплённой познавательным опытом языкового коллектива. 

«Апрель – пора откладки и насиживания яиц; в мае в гнёздах появляются птенцы; 

июнь - время выкармливания птенцов, когда у птиц, в прямом смысле этого слова, 

забот -  полон рот; в июле – августе птицы собираются в стаи, а в  сентябре перелётные 

пернатые мигрируют на юг. 

И этот птицеворот в природе радует нас из года в год.» (К.Прокопов. «Птичьи 

хлопоты». Произведения К.П.Прокопова  цитируются по изданию:[6]). Номинация 

«птицеворот», созданная по модели сложного слова литературного языка, 

представляется результатом авторской неологии. В структуре текста данный дериват 

выполняет функцию логического обобщения, «сворачивая» информацию о 

наблюдаемом явлении – сезонной организации жизни перелётных птиц. Средством 

формирования ВФ неологизма в подобных случаях, её «порождающей средой» 

выступает авторский текст.  

Особенностью производного слова является возможность его быть «свёрнутым» 

аналогом ситуации, заключать в себе некий «сюжет»: так, в произведении Б.Щербакова 

«Ночные луногрызы» обнаруживаем окказиональное образование «луногрыз». Слово 

создано по модели композита (на базе двух основ, именной и глагольной). ВФ 

неологизма содержит скрытый семантический компонент, который может быть 

осмыслен по-разному. Первичное (прямое) значение: «луногрыз» - «животное, 

грызущее зёрна ночью, при свете луны» (мышь). На прямое значение «накладывается» 

вторичное, метафорическое, сообщаемое контекстом: «луногрыз» - «зверёк, погрызший 

Луну (в результате чего на поверхности Луны можем наблюдать тёмные пятна – 

«погрызы»)».  

ВФ закрепляется в особых типах дискурса; принцип её конкретной репрезентации 

отражает содержание авторской работы над смысловой структурой слова. 

В границах художественной картины мира ВФ слова нередко становится 

источником экспрессии.С целью создания определённого художественного 

эффектаавторомпроизводится «обыгрывание» ВФ:«У меня смешная профессия – 

англичанин. Смешнее, пожалуй, только ботаник. А ведь есть и серьёзные, надёжные 

профессии: физик там, или математик, даже учитель физкультуры» (А.Крахин. 

«Вчера») – традиционно в языке имя лица «англичанин» функционирует в качестве 

этнонима:  англичанин – житель Англии, сравним словарное толкование значения: 

«Англичане, -ан, ед. ч. -анин, -а, м. Народ, составляющий основное население Англии 

(шире вообще Великобритании)» [7]. Авторская «игра с читателем»основана на 

столкновении первичного, словарного, и вторичного, функционально ограниченного 

(формируемого в условиях неофициального общения) значений лексемы. 

Экспрессивность семантики имён лица актуализируется в художественном контексте, 

построенном по модели разговорного дискурса, заставляя читателя переосмысливать 

функциональное значение лексем: «англичанин» - «преподаватель английского языка», 

«ботаник» - «специалист по ботанике». Посредством столкновения двух типов 

значения автор добивается эффекта иронии, непринуждённого юмористического 

колорита. Сравним также: «<...> стоматологам какая разница – рвут себе, да рвут. Этим 

рвачам ведь всегда будет мало»(Л.Кузнецов. Утомленные стронцием. Цитируется по: 

[5]) - наблюдаем переосмысление ВФ имени лица, в языке мотивированного глаголом 

«урвать» («тот, кто пытается урвать что-либо») – автор присваивает слову новую ВФ, 

мотивируя имя лица глаголом «рвать», усиливая экспрессивную нагруженность 

лексемы средствами контекста (подчёркивающим смысловой компонент «интенсивное 

осуществление действия»). Переосмысление ВФ направлено на решение магистральной 

задачи автора – донесения до читателя глубокого смысла, идеи рассказа (показать 
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организацию отдельных сторон бытасоциума, выживающего в условиях экологической 

катастрофы) и формирование сатирического подтекста произведения, с использованием 

приёма гротеска.В авторском контексте осуществляется обновление ВФ имени лица 

«светоч»: «человек, который светится (распространяет свет)»: «если ему вослед 

хамство крикнуть – тухнет. А уж <...> насчет задуть светоча, полигонным равных нет. 

Некоторые стаями собираются и на свет летят – кайф другим сломать»(Л.Кузнецов. 

Утомленные стронцием) - в литературном языке лексема «светоч» мотивирована 

непрямым значением лексемы «свет» («знание, просвещение»), «светоч» – «носитель 

знаний, мудрости, просвещения». В контексте рассказа Л.Кузнецова имя лица «светоч» 

обнаруживает мотивационные связи с иным значением этого существительного: «свет» 

интерпретируется автором как «состояние души», светоч - «носитель особого 

душевного состояния», «светиться» - «излучать состояние счастья, покоя, 

умиротворённости»: «Всего-то особенностей – светится, когда счастлив»(Л.Кузнецов. 

Утомленные стронцием). На цепочке слов, мотивированных существительным «свет», 

строится развёрнутая метафора и воссоздаётся художественный портрет персонажа, 

внутренним состоянием «свечения» противопоставленного мрачному социуму.   

В художественных произведениях обнаруживаем приёмы наделения 

литературного слова авторской ВФ, сравним описание растения: «Стоял, любовался 

застенчивой (поскольку у стен растёт) знаменитой особой» (Б.Щербаков. «Глухая и 

застенчивая»). В современном русском литературном языке прилагательное 

«застенчивый» является непроизводным, автор же соотносит его со словом «стена», 

формируя неологическое значение «находящийся в стороне, у стены». Новое значение 

частично накладывается на общеупотребительное («застенчивый» - «стеснительный, 

неуверенный в общении»), в результате возникают неожиданные семантические 

ассоциации. В данном случае автор сообщает непроизводному в синхронии языка 

существительному оригинальную ВФ, оживляя семантику лексемы. 

На использовании образного потенциала ВФ строятся ключевые мотивы, сюжеты 

произведений. Так, в очерковом цикле Б.В.Щербакова «Старое подворье» воссоздаётся 

пример некоего географического пространства, моделируемого автором в соответствии 

с художественным заданием. Для названия этого пространства избирается топоним 

«Призаборье», созданный писателем по образцу распространённой в языке 

словообразовательной номинации, продуктивной в сфере образования названий 

географических пространств и выражающий словообразовательное значение «место, 

пространство, непосредственно прилегающее к тому, что названо мотивирующим 

словом: приморье, приозёрье, приречье, прибережье» [8, с.235]. В контексте 

реконструируются мотивирующие связи авторского новообразования с 

общеупотребительными средствами языка:  «маленький, простенький одуванчик, 

смелости однажды набравшись, открылся в тени у забора, заиграл, засветился среди 

мрачных и скучных трав призаборных<…>» (Б.Щербаков. «Шум и скандал великий»). 

Лексеме «Призаборье» сообщается выразительная ВФ, сопровождаемая богатыми 

ассоциативными смыслами: Призаборье в авторском произведении – относительно 

автономное, освоенное географическое, психологически окрашенное пространство, в 

сообществе обитателей которого обнаруживаются зачатки некоей социальной 

структуры. Особенности социального устройства мира Призаборья раскрываются 

автором через приём антитезы. Призаборью сообщаются социальные характеристики 

«тёмного царства»:  Призаборье - место обитания «мрачных и скучных трав», «сытых и 

важных», «самоуверенных и гневливых», в котором неожиданно появляется «светлый, 

чистый, весёлый» одуванчик. Призаборье наделяется приметами заселённой 

территории с некоторыми культурными, политическими, физическо-географическими 
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особенностями: в контексте творчества Б.Щербакова это пространство маркируется 

метафорой «страна». 

Множество возможностей для усиления художественной образности содержат 

имена со «скрытой» ВФ, которые позволяют характеризовать объект художественного 

наблюдения, не называя его. На использовании «скрытой» ВФ строится эффект 

постепенного обнаружения субъекта. Подобный приём в художественном тексте 

организуется особым использованием лексических и грамматических средств. Так, в 

очерке Б.В.Щербакова «Зелёный лизун» субъект действия изначально не называется: 

«вдруг меня кто-то лизнул в щёку», далее вводится имя действия – «лизун»: «Ищу 

глазами, осматриваюсь. А лизун-то оказался зелёный весь», после вводится описание 

субъекта: «Спрутом опутал весь забор, распустил щупальца в разные стороны, по 

столбам, жердям, даже на стенку соседнего сарая забрался. Ствол его гибкий и 

змеистый, цепкий, как кошка, и язык у него шершавый»; «чешуйчатые колокольчики-

шишечки» (Б.Щербаков. Зеленый лизун). По совокупности перечисляемых деталей 

читатель угадывает в авторском описании хмель.  

Приём наделения автором лексемы оригинальной внутренней формой может быть 

направлен на выявление этимологических корней слова (здесь имеет место «наивная 

этимология») – приём является типичным способом осмысления значения имён 

собственных.«Если бы на меня вышел медведь, я не так бы удивился, и, уж, конечно, не 

так  бы обрадовался, как появлению этой доверчивой пташки. Как же ты, бедняжка, 

собираешься зимовать в этом суровом, (САУРовом!)  краю?» (К.Прокопов. «Розовые 

облака Саура») – в установлении семантической связи между названием горного хребта 

на границе Восточного Казахстана и Китая «Саур» и прилагательным «суровый» 

писатель пользуется фонетической (звуковой) перекличкой слов. Воссоздавая 

ассоциативные мотивационные связи, авторское сознание присваивает собственные 

имена представителям флоры, фауны: «У синицы на желтой майке – полоска темная 

через всё брюшко проходит и, кажется, носит майку желтую. Поэтому звать стал её не 

как-нибудь, а Майка» (Б.Щербаков. Майка). 

В границах художественного дискурса ВФ слова может быть рассмотрена как акт 

писательской рефлексии на мир. В условиях авторского контекстаВФ является 

инструментом, позволяющим оживить семантическую структуру слова, сделать её 

подвижной и гибкой, помогает приспособить слово для решения художественных 

задач. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ 
 

Материалдық емес активтері деп – белгілі бір нақтылы табиғи пішіні жоқ, ақша 

немесе зат түріндегі активтер қатарына жатпайтын, бірақ қандай да бір бағаға, құнға 

бағаланатын болғандықтан кәсіпорынға өнім өндіруде, тауарларды сатуда, қызмет 

көрсетуде, негізгі құралдарды жалға беруде немесе әкімшілік қызмет барысында үнемі, 

яғни ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық уақыт) қосымша табыс (пайда) әкеліп тұратын 

активтерді айтамыз.  

Кәсіпорындарда материалдық емес активтердің қатарына лицензиялық 

келісімдерді, бағдарламамен қамтамасыз ету, патенттерді , ұйымдастыру шығындарын, 

гудвилді, франчайзингті, сауда маркаларын, авторлық құқықты жатқызуға болады. 

Оларға анықтама беріп көрейік:  

Лицензиялық келісімдер – кәсіпорынға үкіметтік органдар немесе муниципалитет 

беретін және қоғамдық меншікті монополиялық пайдалануға (электр желілері үшін 

қоғамдық жерді пайдалануға және т.б.) беретін құқықтар; 

Бағдарламамен қамтамасыз ету, ол әлде сатып алынады, не болмаса субъектінің 

өзі жасайды және сыртқы немесе ішкі мақсаттарға арналады; 

Патенттер – заңды түрде танылған және тіркелген айырықша құқықтар. Патент 

белгілі бір өнімді шығаруға , не болмаса арнайы ерекше процесс пен технологияны 

пайдалануға эксклюзивтік құқық береді;  

Ұйымдастыру шығындары (қалдырылған шығындар) – субъект шеккен 

шығындар, олардан тек болашақта ғана нәтиже алынады немесе шығындар болашақ 

кезеңдерге (ұйымның мекен-тұрақты ауыстыруына байланысты шығындар, ұзақ 

мерзімді алдын ала төлеу – бірнеше жыл бұрын аванс болып төленетін)сақтандыру; 

Гудвил – субъектінің жағымды сипаттамасына байланысты сатып алушының 

сауда сәтіне пайда болған құндылығы. Ол сатып алушының бухгалтерлік балансында 

сатылым (субъектінің тұтастай алғандағы құны) мен таза активтерінің жеке-жеке 

гудвил фирманың алған нақты бағасы мен таза активтерінің сәйкес теңестірілген әділ 

нарықтық бағасы арасындағы айырма ретінде қарастырылады.  

«Таза капитал= капитал - міндеттемелер» болып табылады. Басқадай (авторлық 

құқықтар – шығарма, әзірлеме және т.б. авторларға заңмен берілетін қорғау 

формалары, сауда маркалары немесе тауарлық белгілер – ұйымға, өнімге (көрсетілген 

қызметке) берілген, атаулар, рәміздер немесе сәйкестендіруді білдіретін басқалары);  

Франшизалар – мемлекеттік меншікті пайдалану құқығына ие болу немесе 

коммуналдық қызмет көрсету және т.б. үшін үкіметтік органдар береді.Кәсіпорындарда 

материалдық емес активтер басқа заңды немесе жеке тұлғалардан сатылып алыну, 

басқалардың субсидия ретінде немесе сыйға беруі барысында, сондай- ақ 

кәсіпорынның өз ішінде ойлап табуы негізінде пайда болады. Объектілерді 

материалдық емес активтердің қатарына кіргізу (жатқызу) тәртібі және олардың 

құрамы белгіленген заңдарға сәйкес тиісті нормативтік актілерде қарастырылған. 

Материалдық емес активтер кәсіпорынның балансында бастапқы құны бойынша кіріске 

алынады.  

Бұл материалдық емес активтердің бастапқы құны былайша анықталады:  
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- Құрылтайшылар мен үлес қосушылардың кәсіпорынға жарғылық қорына қосқан 

үлесі есебінен келіп кіріске алынған материалдық емес активтердің бағасы екі жақты 

нақты келісім бойынша бағаланады.  

- Заңды тұлғалар мен жеке адамдардан тегін (қайтарымсыз), сый ретінде алынған 

материалдық емес активтер сол уақыттағы нарықтық баға бойынша бағаланады.  

- Басқа заңды тұлғалардан, сондай-ақ жеке адамдардан сатылып алынған 

материалдық емес активтер, ол объектілерді сатып алуға және оларды пайдалану үшін 

жұмсалған шығындар сомаларының қосындысыбойынша бағаланады.  

Бұл материалдық емес активтердің баланстық бағасын анықтаудың жалпы әдісі 

болып табылады. Бірақ кейбір материалдық емес активтердің бастапқы құнын 

анықтаудың ерекшеліктері бар. Бұған мысал ретінде соңғы уақыттарда акционерлік 

қоғамдар мен жекешелендірілген шаруашылық субъектілерінде және басқа да 

ұйымдарда қолданылып жүрген «Ноу- Хау» деген ұғымды келтіруге болады. «Ноу- 

хау» деп шаруашылық қызметі, яғни пайдаланылуы барысында субъектіге табыс 

(пайда) беретін (әкелетін) жаңа технологиялық шешімдер мен жаңалықтарды, құпия 

мәліметтерді, айрықша құқықтарды, яғни жеке тұлғаның өзі тапқан ғылыми және 

басқадай жаңалығын айтуға болады. «Ноу- хау» жалпы «патент» сияқты болып 

көрінгенімен одан өзгеше болып келеді. Кәсіпорындар патентті сатып алады, 

сондықтан да ол үшін сатып алуға қаржы жұмсалғандықтан оның бастапқы құны 

болады. Көп ауқыттарды «Ноу-хау»- дың бағасы, яғни бастапқы құны оны кәсіпорынға 

кіріске алатын, яғни балансқа алатын уақыттағы екі жақты нақты келісім бойынша 

белгіленеді. Материалдық емес активтердің жоғарыда аталып өткен түрлерінің бірі 

«Лицензиялық келісімдер». Ол белгілі бір заңды тұлғаның бір тауарды өндіру немесе 

сату құнын екінші бір заңды тұлғаға беруі болып табылады. Ал бұл құқыққа ие болған 

кәсіпорын оның иесіне, яғни лицезиялық келсімдерді берушіге ол материалдық емес 

актив үшін тиісті белгіленіп келісілген мөлшерлерде қаржы төлейді немесе келісім 

бойынша басқа да міндеттері орындайды. «Патент» деп аталатын материалдық емес 

актив жеке адамның немесе топтың, сондай- ақ заңды тұлғаның ашқан, ойлап тапқан 

жаңалығын мемлекеттік тұрғыдан мойындап және ол жаңалықты ащқан адамға, топқа 

немесе заңды тұлғаға жаңалылығын өз пайдасына (жұмысына, қызметіне) қолдануына 

рұқсат беру туралы құжат болып табылады. Сонымен қатар «Патент» - деп 

кәсіпкерліктің кейбір түрімен (саудамен, сатып алумен тағыда басқа) айналысу үшін 

берілген құқықты куәландыратын құжатты айтады. Кәсіпкерлік патентті алар 

уақытында патенттік баж төлеуі керек. «Ұйымдастыру шығындарынан» - кәсіпорынды 

жаңадан ашу, құру кезінде жұмсалған шығындар, яғни ұйымды тіркеуден өткізу үшін 

заң орындарына төленген төлемдер және басқа да жұмсалған шығындар, жарнамалар 

үшін төленген төлемдер және басқа да жұмсалған шығындар жұмсалған шығындар 

жатқызылады. Материалдық емес активтердің «Гудвил» деп аталатын түрін кейде 

«Фирма бағасы»- деп те атайды. «Фирма бағасы» немесе «Гудвил» материалдық емес 

активтер шотында есептелініп және сонымен қатар ол бір кәсіпорын екінші бір 

кәсіпорынды толығымен, яғни түгелдей сатып алған кезде немесе екі кәсіпорын 

қосылған уақытта ғана пайда болады. «Фирма бағасы» болып сатылып алынған 

кәсіпорынның нақты нарықтық (сатып алынған) бағасымен оның барлық активтерінің 

баланстық құны арасындағы айырмасы есептелінеді. Егерде сатылып алынған 

ұйымның барлық активтерінің сатылып алынған құны олардың баланстық құнынан 

артық болса, онда құндар арасындағы айырмашылық «жағымды гудвил», ал кем болған 

жағдайда «жағымсыз гудвил» деп аталады.Материалдық емес активтердің 

«Программамен жабдықтау» деп аталатын түрі кәсіпорнының алдағы уақыттарда 

істелінетін жұмыстарына қатысты табыс әкелетін ақпараттармен мәліметтерді айтады. 

Қазіргі уақытта Құрылыс компаниясы «1с предприятие 7.7 версия» бағдарламасын 
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қолданады. Бірақ модернизацияның жүруіне байланысты қосымша «1с предприятие 

8.версия» бағдарламасына көшу үстінде.Бағдарламалық қамсыздандыру құны 2730 

«Өзге материалдық емес активтер» шотында көрініс табады. Пайдалы қызмет көрсету 

мерзімі 5 жыл. Бғдарламалық қамсыздандырудың амортизациясы 2740 «Өзге 

материалдық емес активтердің амортизациясы және құнсыздануы» шотында 

есептелінеді. 

Материалдық емес активтердың қасиеттері: 

1. олар шаруашылық айналымында ұзақ мерзім пайдаланады (1 жылдан жоғары). 

2. олардың кәсіпорынға табыс әкелу қасиеті. 

3. оларды сату немесе жою қабілеті.  

Материалдық емес активтердің құрамы әртүрлі болады. Сондықтан материалдық 

емес активтерді әртүрлі белгілер бойынша төмендегідей жіктеуге немесе топтастыруға 

болады : 

1. пайдалану мерзіміне қарай.  

2. түріне қарай.  

3. шапшаң жойылу немесе сатылуына қарай.  

4. қажеттілігіне қарай  

Шаруашылық процесін пайдалану бағытына қарай материалдық емес активтер үш 

топқа бөлінеді:  

1. интеллектуалдық меншік  

2. мүліктік құқық  

3. басқалай материалдық емес активтер  

Интеллектуалдық меншік - деген ұғым 60 жыл пайда болған заңдық түсініктеме. 

Ол авторлық, тапқырлық немесе фирмалық белгісіне құқық, өнеркәсіптік үгісіне құқық. 

Ол сонымен қатар ғылымдағы, әдебиеттегі, кино тобында интеллектуалдық қызмет 

көрсетеді. Қарапайым сөзбен айтқанда интеллектуалдық меншік адамның ойлап тапқан 

немесе шығарған шығарма құқынайтады.  

Мүліктік құқыққа- жерді пайдалануға берген басқа да берілген құқықтар жатады.  

Басқалай материалдық емес активтерге мыналар жатады:  

1. лицензиялық келісімдер 

2. патент  

3. ұйымдастырушылық шығындар (кәсіпорын пайда болғанда)  

4. гудвилл (фирманың бағасы, сату бағасы мен сатып алу бағасының 

айырмашылығы)  

5. ноу-хау (жаңа технология)  

6. тауар белгісі  

7. электронды машиналарды пайдалану үшін жобалау пакеті  

Бухгалтерлік есепте және есеп беруде материалдық емес активтердің құны 

алғашқы және қалдық құндарымен есептелінеді. Олардың тозу амортизациясы бөлек 

есептелінеді.  

Материалдық емес активтердің алғашқы құны бухгалтерлік есепте төмендегідей 

болып анықталынады: 

1. жарғылық қорға жарна ретінде өткізілгенде екі жақтың келісім бағасы ретінде 

бағаланады;  

2. материалдық емес активтердің басқа кәсіпорын ұйым жеке адамдардан сатып 

алғанда нақты кеткен шығындармен оның іске пайдалануға кеткен шығыннан тұрады;  

3. басқа кәсіпорын немесе жеке тұлғалардан тегін алғанда материалдық емес 

активтердің құны эксперттік әдіспен анықталынады.  

Материалдық емес активтердің синтетикалық және аналитикалық есебі.  

http://g.engime.org/teuelsiz-azastan.html
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Қазіргі уақытта материалдық емес активтердің есебі жөнінде жаңадан 

қабылданған нұсқауларға және ережелерге сәйкес жүргізіледі. Былайша айтқанда 

материалдық емес активтердің құны амортизация мөлшері пайдалануға берілген немесе 

шыққан мерзімі әрбір материалдық емес активтердің өзіне тән қасиетіне сәйкес олар 

түскенде немесе шыққанда жасалатын құжатта толық сипаттама беріледі. Ең бір мән 

беретін жай ол материалдық емес активтердің құқы өзгерген жағдайда (заңды тұлғаға 

немесе жеке тұлғаға ауысқан кезде) осы құжаттарға мән беріледі. Материалдық емес 

активтердің түсуі немесе шығуына (материалдық емес активтерді қабылдау немесе 

беру актісі) толтырылады.  

Материалдық емес активтердің түсуі мен оның қозғалысының синтетикалық 

есебін жүргізу үшін шот жоспарда № 10 бөлім шоттары қарастырылған. (101-106) Бұл 

шот активтік шоттар. Дебитінде материалдық емес активтердің бары енмесе түскені 

есептелінеді. Кредитінде олардың шыққаны көрсетіледі. Аналитикалық есебі 

инвентарлық карточкаларда әрбір материалдық емес активтердің түрі бойынша 

жүргізіледі.  

Материалдық емес активтердің негізгі түсу жолдар төмендегідей: 

1. заңды немесе жеке тұлғалардан сатып алу арқылы  

2. жарғылық қорға жарна ретінде түскенде  

3. заңды немесе жеке тұлғалардан тегін түскенде  

4. материалдық емес активтер өз күшімізбен немесе шартта отыру арқылы жасау 

мүмкін. 

Материалдық емес активтердің түсуіне төмендегідей проводкалар беріледі:  

1. жарғылық қорға жарна ретінде: Дт 2730 Кт 5410  

2. сатып алғанда: Дт 2730 Кт 1010  

3. заңды және жеке тұлғалардан тегін алғанда: Дт 2730  

4. өзіміз жасағанда: Дт 2730 Кт 8110,8210,8310  

Материалдық емес активтерді сатып алғанда кәсіпорын белглеген құн бойынша 

қосымша құн салығын төлейді. 

Қосымша құн салығын төлеу материалдық емес активтердің әрі қарай 

пайдалануына байланысты болады. Материалдық емес активтердің шығуының негізгі 

себепетері:  

1. пайдалануға жарамсыз болуынабайланысты  

2. сатуға байланысты  

3. басқа кәсіпорындарға тегін берілуі  

4. жарғылық қорға жарна ретінде берілуі  

Берілетін проводкалар:  

1. Пайдалануына жарамсыз болуына байланысты: Дт 2740 Кт 2730  

2. Сатуға байланысты: Дт 1210 Кт 6010  

3. Сатылған материалдық емес активтердің қалдық құнына немесе шығуына 

байланысты кеткен шығындарға: Дт 7410 Кт 2730  

4. Алынған қорытынды табысқа: Дт 6010 Кт 5510  

Егер материалдық емес активтерді тегін басқа біреуге бергенде олардың сатылу 

айналымына қосымша құн салығы салынады. Ол үшін берліген материалдық емес 

активтерге салынған кезде қосымша құн салығы салынды ма немесе салынбады ма 

соны ескереді. Егер де материалдық емес активтер тегін берілген болса қосымша құн 

салығын берген кәсіпорын төлейді. Фирманың бағасы немесе гудвилл 105-ші шотта 

есептелінеді. Мысалы аукционннан кәсіпорын сатып алды. Сатып алу құны 20 000 000 

теңге, ал нақты баланс құны 16 000 000 теңге. Сонда фирма бағасы 4 000 000 теңге 

жағымды гудвилл болады.  

Фирманың құнына берілетін проводка: Дт 2710 Кт 1010. 

http://g.engime.org/lekciya-tairiptari.html
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Фирманың бағасына амортизацитя ай сайын есептелгенде: Дт 8410 Кт 2720. 

Фирманың бағасы түгел жойылғаннан кейін: Дт 2720 Кт 2730. 
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САТУҒА АРНАЛҒАН ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР  

ЖӘНЕ ТОҚТАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТ 
 

Еліміздегі үрдіс пен нарықтық қатынастар жүйесі жылдан жылға дамып келеді. 

Нарықтық экономиканы ары қарай жетілдіру мен дамыту, экономикалық қатынастарға 

түсімі жақтарды ақпараттар жүйесімен қамтамасыз ету, жан-жақты талдау қызметтерін 

жүргізу, экономикалық тиімді шешім қабылдау үрдісінде бухгалтерлік есептің 

атқаратын ролі зор. Қаржылық есеп беру – бұл кәсіпорынның есепті кезеңдегі қаржы-

шаруашылық қызметіне сипаттама беретін белгілі нысандарға топтастырылған 

көрсеткіштер жүйесі. 

Қаржылық есеп – бұл шаруашылық қызметтің нәтижелерін сипаттайтын 

көрсеткіштердің тәртіпке келтірілген жүйесі, ол ағымдағы бухгалтерлік есеп 

ақпаратына негізделген. 

Қаржылық есептің мақсаты – тұтынушыларды қандай да бір құрылымдағы 

қажетті ақпараттармен қамтамасыз ететін қаржылық жағдайдың шынайы көрінісін 

бейнелеу. 

Қаржылық есеп субъект (кәсіпорын, ұйым) қызметіндегі жасалған жұмыстар мен 

шаруашылық операцияларының түпкілікті қаржылық нәтижесін көрсетеді. [1] 

№5 «Сатуға Арналған Ұзақ Мерзімді Активтер және Тоқтатылған Қызмет» 

Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандартының (IFRS 5) мақсаты сатуға арналған 

активтерді есепке алуды анықтаужәне тоқтатылған қызмет туралы ақпаратты ұсыну 

әрі ашып көрсету болып табылады. Атап айтқанда, осы Стандарт: 

(а) сатуға арналған ретінде жіктеу критерийлерін қанағаттандыратын активтердің 

ең аз баланстық және сату шығындарыншегергендегі әділ құнмен өлшенуін және бұл 

активтерге амортизация есептеудің тоқтатылуын;  

(b) сатуға арналған ретінде жіктеу критерийлерін қанағаттандыратын активтерді 

баланстың өзінде бөлек ұсынуды және тоқтатылған қызмет нәтижелерін пайда және 

залал туралы есепте бөлек ұсынуды талап етеді. 

Осы Стандартта көзделген деректерді жіктеуге және ұсынуға қойылатын талаптар 

барлық танылған ұзақ мерзімді активтергі және кәсіпорынның шығаруға арналған 

топтарына қолданылады. [2] 

Кейде кәсіпорын активтер тобын шығаруды кейбір тікелей байланысты 

жағдайлармен бірге мүмкін бір операциямен жүзеге асырады. Мұндай шығаруға 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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арналған топ ақша қаражатын құрайтын бірліктер тобы, ақша қаражатын құрайтын 

жеке бірлік немесе оның бір бөлігі болуы мүмкін. Топқа қысқа мерзімді активтер және 

осы Стандарттың өлшеуге қоятын талаптарынан 5-параграфпен алынып тасталған 

кәсіпорынның кез келген активтері мен міндеттемелері кіруі мүмкін. Егер өлшемге 

қойылатын осы Стандарттың талаптары шеңберіндегі ұзақ мерзімді актив шығаруға 

арналған топтың бір бөлігі болып табылса, онда осы Стандарттың өлшемге қоятын 

талаптары топқа, жалпы алғанда, топ баланстық және сату шығындарын шегергендегі 

әділ құнның ең азы бойынша өлшенетіндей болып қолданылады. Шығаруға арналған 

топтың бір бөлігі болып табылатын жекелеген активтер мен міндеттемелер болады. 

Ұзақ мерзімді активтер айнымалы активтерге (қысқа мерзімді) ХҚЕС 5 бойынша 

«сатуға арналған активтер» шарттарына сәйкес келсе жатқызылады. Бұл жағдай қайта 

сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерге де талап етіледі. 

Компания бухгалтері бұл стандартты тәжірибиеде қолдану үшін ол бұл 

стандарттың негізгі түсініктерінде дұрыс араласу керек. 

Ұзақ мерзімді активтің (немесе шығаруға арналған топтың) баланстық құнының 

оны пайдалануды жалғастыра беру арқылы емес, негізінен сату есебінен толтырылса, 

кәсіпорын оны сатуға арналған ретінде жіктеуі тиіс.[2] 

Тану шарттары: 

 Актив не шығаруға арналған топ қазіргі жағдайда сатуға дайын болу керек және 

сату мүмкіндігі жоғары болу керек.  

 Ол үшін актив (немесе шығаруға арналған топ) қазіргі күйінде және осындай 

активтерді (немесе шығаруға арналған топтарды) сатқанда қоса жүретін әдеттегі 

талаптармен дереу сатуда болуы тиіс, және де сату ықтималдығы жоғары болуы тиіс. 

 Сату ықтималдығы жоғары болу үшін, тиісті басшылық деңгейі активті (немесе 

шығаруға арналған топты) сату жөнінде жоспар қабылдауы тиіс және сатып алушыны 

іздеу әрі жоспарды орындау жөнінде қарқынды бағдарлама басталуға тиіс. 

 Оның үстіне, активті (немесе шығаруға арналған топты) оның ағымдағы әділ 

құнымен салыстырғанда негізделген бағамен сату жөнінде қарқынды жұмыс жүргізілуі 

тиіс.  

 Сатып алушыны іздеумен байланысты жұмыстар қарқынды түрде жүргізілуі 

керек 

 Бұған қоса, сату жіктеу күнінен бастап бір жыл ішіндегі аяқталған сату деп 

тануға арналған талаптарды қанағаттандырады деп күтілуге тиіс және сату жөніндегі 

жоспарды орындау үшін талап етілетін іс-әрекеттер жоспарда маңызды өзгерістер 

болуының немесе жоспарды болдырмай тастаудың тіпті де мүмкін емес екендігін 

көрсетуге тиіс. 

 Сату жоспарын орындау үшін әрекеттер оған өзгерістер енгізуге не одан бас 

тартуға ықтималсыз, болуын көрсетеді.   

Еншілес ұйымды басқарудан айрылумен бірге жүретін сату жоспарына енгізілген 

кәсіпорын, кәсіпорын өзінің бұрынғы еншілес ұйымындағы басқарылмайтын пайызын 

сатылғаннан кейін сақтау-сақтамауына қарамастан, барлық активтерін және 

міндеттемелерін сатуға арналған ретінде жіктеуі тиіс. 

Оқиғалардың немесе жағдайлардың ықпалымен сатуды аяқтау кезеңі бір жылдан 

асуы мүмкін. Егер кешіктірілу себебі кәсіпорын бақыламайтын оқиғалар немесе 

жағдайлар болып табылса әрі кәсіпорынның активті (немесе шығаруға арналған топты) 

сату жөніндегі жоспарды орындауды жалғастыратыны жеткілікті расталып тұрса, 

сатуды аяқтау үшін қажет кезеңді ұлғайту активті (немесе шығаруға арналған топты) 

сатуға арналған ретінде жіктеуге кедергі келтірмейді. 

Кәсіпорын пайдаланылуы тоқтатылуға тиіс ұзақ мерзімді активті (немесе 

шығаруға арналған топты) сатуға арналған ретінде жіктемеуі тиіс, өйткені оның 
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баланстық құны негізінен алғанда пайдалануды жалғастыру арқылы өтеледі. 

Пайдаланылуы тоқтатылатын ұзақ мерзімді активтерге (немесе шығаруға арналған 

топтарға) экономикалық қызметінің мерзімі аяқталғанға дейін пайдаланылатын ұзақ 

мерзімді активтер (немесе шығаруға арналған топтар) және жабылатын, бірақ 

сатылмайтын ұзақ мерзімді активтер (немесе шығаруға арналған топтар) кіреді. 

Кәсіпорын пайдаланудан уақытша алынып тасталған активті (немесе шығаруға 

арналған топты) оның пайдаланылуы тоқтатылған ретінде есепке алмауға тиіс. 

Консервацияға аударылуға тиісті ұзақ мерзімді активтер – бұл сатудан гөрі 

жағымды қолдану бітпегенше дейін пайдаланатын  және бөлшектеуге тапсыруға 

тезірек есептелетін активтер. Пайдалануы уақытша тоқтатылған ұзақ мерзімді  актив 

консервацияланатын деп есептелмейді. 

Консервацияланатын ұзақ мерзімді актив немесе шығарылуға арналған топ сатуға 

арналған деп жіктелмейді. Олардың баланстық құны ұйымда қолдануды 

жалғастырумен  онын толтырады. 

Консервацияланатын деп шешілген шығаруға арналған топ: бизнестің жеке үлкен 

бөлімшесі немесе ұйымның геогарфикалық сегменті болып көрінеді; бизнестің жеке 

үлкен бөлімшесі немесе ұйымның геогарфикалық сегментінің шығару үшін ойлап 

табылған үйлестiрiлген жоспар бөлімі болады қайта сатуға ғана арналған еншелес 

кәсіпорын. Шығаруға арналған топқа кіретін ақша қаражаттар ағыны мен іс-әрекет 

нәтижелері қаржылық есептілікте «тоқтатылған қызмет» деп, шығаруға арналған топқа 

кіртін құралдарды қолдануы тоқтатылған күнде көрсетіледі. [4; 210б] 

Консервация – өкілетті орган шешімімен банктің қаржылық жағдайын жақсарту 

мақсатында әкімшілік, заңдық, қаржылық, ұйымдастыру-техникалық жұмыстары 

кешенін жүзеге асыру. Мақсат – банктің өз міндеттемелерін дер кезінде төлеу 

мүмкіндігін қалпына келтіру. 

Кәсіпорын сатуға арналған ретінде жіктелген ұзақ мерзімді активті (немесе 

шығаруға арналған топты) сату шығындарын шегере отырып, ең аз баланстық немесе 

әділ құны бойынша өлшеуге тиіс. 

Егер таяу арада сатып алынған актив (немесе шығаруға арналған топ) сатуға 

арналған ретіндегі жіктеу критерийлеріне жауап берсе, онда активті (немесе шығаруға 

арналған топты) бастапқы таныған кезде, егер ол осылайша (мысалы, өзіндік құны 

бойынша) жіктелмеген болса, баланстық құнның және сату шығындарын шегергендегі 

әділ құнның ең азымен өлшеуге әкеледі. Сөйтіп, егер актив (немесе шығаруға арналған 

топ) бизнесті біріктірудің бір бөлігі ретінде сатып алынса, онда ол сату шығындарын 

шегергендегі әділ құн бойынша өлшенуге тиіс. 

Сату бір жыл өткен соң орын алады деп күтілсе, онда кәсіпорын сату 

шығындарын келтірілген құн бойынша өлшеуге тиіс. Сату шығындарының келтірілген 

құнын уақыт ағынымен кез келген ұлғайту пайданың немесе залалдың құрамында 

қаржыландыру шығындары ретінде көрсетілуге тиіс. 

Активті (немесе шығаруға арналған топты) сатуға арналған ретінде тікелей 

бастапқы жіктеу алдында активтің (немесе топтағы барлық активтер мен 

міндеттемелердің) баланстық құны қолданылып жүрген ХҚЕС-ына сәйкес өлшенуге 

тиіс. 

Шығаруға арналған топты бұдан әрі қайта өлшеген кезде осы Стандарттың 

өлшеуге қоятын талаптарының қолданылу аясына кірмейтін, бірақ сатуға арналған 

ретінде жіктелген шығаруға арналған топқа кіретін кез келген активтің немесе 

міндеттеменің баланстық құны қолданылып жүрген ХҚЕС-на сәйкес сату шығындарын 

шегергендегі шығаруға арналған топтың әділ құнын қайта өлшегенге дейін өлшенуге 

тиіс. 
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Тоқтатылған қызметке жататын талаптар аналитикке жалғасатын қызметті және 

басшылық жалғастыруды жоспарлайтын операциялар негізіндегі болашақ пайда  

айырып тануға көмектеседі.  

ХҚЕС сатуға арналған активтер шығуынан шығындар немесе пайда пайда мен 

шығындар есебінде көрсетілуін талап етеді. Бірақ  егер бизнес операциялары сатылды, 

тоқтатылды, компаниядан бөлінді немесе басқа жағдаймен есептен шығарылды, онда 

бұл ХҚЕС бизнестің негізгі бөлімдерін ыңғайлы талдау үшін жалғастырылатын қызмет 

нәтижелері тоқтатылған қызметтен бөлек көрсетілуін талап етеді.  

Пайдалылықты ыңғайлы талдау үшін кез келген шығудан табыс не шығын 

жалғастырылатын қызметтен кейін бөлек бап болып, пайда мен шығын есебінде 

көрсетілуі керек.  

Кәсіпорын компонентіне операциялық жағынан және қаржы есептілігінің 

мақсаттары үшін кәсіпорынның басқа бөлігінен айқын оңашаланған болуы мүмкін 

ақша қаражатының қызметі мен ағындары кіреді. Басқаша айтқанда, 

кәсіпорынкомпоненті ол пайдалануға арналып тұрған кезде ақша қаражатын құрайтын 

бірлік немесе бірліктер тобы болуға тиіс. 

Тоқтатылған қызмет кәсіпорынныңне шығарылып кеткен, не сатуға арналған 

ретінде жіктелетін компоненті болып табылады: жеке маңызды қызмет түрі немесе 

операциялар жүргізудің географиялық ауданы болып табылады; жеке маңызды қызмет 

түрінің үйлестірілген біртұтас шығару жоспарының бір бөлігі болып табылады; тек 

кейіннен сату мақсатында сатып алынған еншілес кәсіпорын болып табылады. 

Кәсіпорын пайда және залал туралы есептің өзінде бір соманы ашып көрсетуге 

тиіс: тоқтатылған қызметтен салықтардан кейінгі пайдадан немесе залалдан; сату 

шығындары шегеріліп, әділ құнға дейін өлшеген кезде немесе тоқтатылған қызмет 

болып табылатын активтер немесе шығаруға арналған топ(тар) шығарылған кезде 

танылған салықтардан кейінгі пайдадан немесе залалдан тұрады. 

Құрамдастар жөніндегі талдауды ескертулерде немесе пайда және залал туралы 

есептің өзінде көрсетуге болады. Егер ол пайда және залал туралы есептің өзінде 

көрсетілген болса, онда тоқтатылған қызметке жатқызылған болып сәйкестендірілген 

бөлігінде, яғни жалғастырылып отырған қызметтен бөлек көрсетілуге тиіс. Еншілес 

кәсіпорындар таяуда ғана сатып алған, сатып алған кезде сатуға арналған ретінде 

жіктеу критерийлеріне жауап берген шығаруға арналған топтарды талдаудың қажеті 

жоқ. 

Операциялық және инвестициялық қызметке, сондай-ақ тоқтатылған қызметті 

қаржыландыру бойынша қызметке жатқызылатын ақша қаражатының таза ағындарын 

ашып көрсетуі тиіс. Осылайша ашып көрсету сатып алған кезде сатуға арналған 

ретіндегі жіктеу критерийлеріне жауап беретін еншілес кәсіпорындар таяуда сатып 

алған шығаруға арналған топтар үшін талап етілмейді.  

Кәсіпорын қаржы есептілігінде ұсынылған өткен кезеңдерге қатысты ашып 

көрсетулерді осылар ең соңғы ұсынылған кезеңдегі есепті күні тоқтатылған бүкіл 

қызметке қатысты болатындай етіп қайта ұсынуға тиіс. 

Ағымдағы кезеңде ілгеріде тоқтатылған қызмет құрамында ұсынылған, өткен 

кезеңде тоқтатылған қызметтің шығарылуына қатысты сомаларға жасалған түзетулер 

тоқтатылған қызмет құрамында бөлек жіктелуге тиіс. Мұндай түзетулердің сипаты мен 

сомасы ашып көрсетілуге тиіс. 

Кәсіпорын ұзақ мерзімді активтер бойынша немесе сатуға арналған ретінде 

жіктелген шығаруға арналған топтардың активтері мен міндеттемелері бойынша 

көрсетілген сомаларды өткен кезеңдердің баланстарында ең соңғы көрсетілген кезең 

үшін баланста көрсету үшін екінші рет қайта жіктемеуге және ұсынбауға тиіс. 
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CONCEPT, CONTENT AND PRINCIPLES OF CLIL TECHNOLOGY IN TRAINING 

POTENTIAL KOREAN TEACHERS IN HIGHER SCHOOL 
 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) has developed over the past 20 years 

and at first, this term meant the process by which academic disciplines or their parts were 

taught in a foreign language. To achieve the ultimate goals of the educational process, a dual 

goal was set: the study of a school subject and the simultaneous study of a foreign language. 

At present, the methodology of language learning can be characterized as follows: CLIL 

considers learning a foreign language as a tool for studying other subjects, and is aimed at 

developing cognitive/academic language competence [1]. 

Speaking about teaching Korean as a second language, the structure of 

cognitive/academic language competence includes three components: 

- cognitive component (determined by the level of development of higher-order thinking 

skills (analysis, synthesis, evaluation) in the subject under study, which is characterized by the 

ability to clearly express thoughts, argue and analyze the results, build evidence, express 

judgments, isolate parts of the whole and identify relationships between them, generalize, be 

able to distinguish the main and secondary information, evaluate and interpret phenomena); 

- academic component (knowledge of terminology minimum in Korean, language 

cliches typical for the subject under study, ability to define, comment on the problem solution 

in two languages – Korean and Russian, develop educational strategies that include actions 

and operations used by students in order to optimize the process of obtaining and storing 

lexical information, mastering words, and extracting them from memory to solve speech-

thinking tasks in the process of use and perception of the Korean language vocabulary); 

- language component (knowledge of the Korean language system being studied and 

skills of operating with the Korean language (lexical-grammatical and phonetic) means of 

communication formed on their basis). 

While teaching Korean, in the CLIL method four components (“4 Сs”) are distinguished 

[2]: 

- Content.  Content is the knowledge, skills, and habits of the subject area that form 

information competence, i.e. the ability to independently search for, analyze, select, process 

and transmit the necessary information; 
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-Communication.  Communication means that having a lesson is not learning just the 

Korean language, but learning in the Korean language that provides an applied application of 

knowledge of the language, thus, students use Korean when learning, while learning how to 

use it. This aspect forms communicative competence, because develops the ability of an 

individual to communicate verbally, to listen, ask questions and articulate answers to them 

carefully, listen carefully and actively discuss the problems under consideration, comment on 

the statements of interlocutors and give them a critical assessment; 

- Cognition. Cognition develops cognitive abilities and contributes to the formation of 

educational competence, ensuring successful preparation of students in one or more 

educational areas; 

- Culture. Culture is an aspect that promotes the development of general cultural 

competence, providing knowledge of the language of Korean culture, ways of knowing the 

world, self-representation as part of culture, awareness and acceptance of alternative cultures. 

In determining the basic principles of CLIL five aspects are distinguished: - cultural; - 

social; - language; - subject; - training [1]. 

Each of the aspects is implemented differently depending on socio-linguistic 

environment and the degree of immersion in CLIL. 

In implementing CLIL technology while teaching Korean, the following CLIL 

principles are distinguished: 

- authenticity (use of authentic materials and training situations, for example, to 

reproduce real life situations); 

- multitasking (teaching is focused on several areas: understanding of the subject 

content; developing cognitive skills through subject analysis; developing presentation skills 

and discussion; the Korean language skills development;) 

-developing cooperation between students in the mode of group work (compliance with 

the time frame, working with sources of information); 

- developing ICT skills; 

- active learning (active participation of students in the learning process both at the 

stage of teamwork and presentation; developing criteria for mutual evaluation (peer 

assessment) and mutual evaluation; 

- a safe learning environment (provided by creating a friendly environment and equal 

conditions for all students, which to some extent echoes important psychological and 

pedagogical provisions on creating a comfortable environment for students in foreign 

language classes; 

- educational support (scaffolded instruction) [3]. 

In the original it was considered that the CLIL methodology does not impose 

requirements on students' language skills; therefore, they say that CLIL programs have no age 

limit, which makes them adaptable to different learning contexts. It is important to note that 

mastering foreign language is not a priority for CLIL. Language is not a goal, but a means of 

forming students' subject and foreign language competences. 

In teaching Korean as a second foreign language at University, the CLIL methodology 

is based on the concept of integration, which can be implemented in different ways. The study 

of the Korean language can be included in the program of training special subjects (for 

example, Literature of the target language, Methods of teaching the second foreign language, 

History of the target language, etc.). Subject content can be used in the classroom through the 

cooperation of the Korean language teacher with a special subject teacher. 

Three CLIL models can be used in teaching Korea as a second language: 

- soft CLIL, so-called language-led, when attention is focused on the linguistic features 

of a special context; 
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- hard CLIL, so-called subject-led (subject-oriented), when almost 50% of the 

curriculum of subjects in the major is taught in the Korean language; 

- partial immersion. This model occupies an intermediate position and is used when 

some module programs in the major are studied in the Korean language. 

The goal of training within CLIL is cognitive development of students, based on the 

formation of thinking operations, which at CLIL are divided into low-order thinking skills 

(LOTs) - the simplest thinking skills (memorization, classification, definition of an object, 

etc.) and high-order thinking skills (HOTs ) - forecast, reasoning, creative thinking, synthesis, 

evaluation, hypothesis building, etc. The conceptual basis for developing students' cognitive 

skills is the well-known B. Bloom's taxonomy of learning objectives [4]. 

In teaching Korea as a second foreign language, CLIL has several advantages over 

traditional training: 

- first, students are fully immersed in the Korean language environment, as they pass 

through a fairly large amount of language material; 

- secondly, vocabulary is enriched by subject terminology, students' skills and abilities 

are developed in the field of using academic Korean language; 

- thirdly, CLIL contributes to a deeper understanding of scientific concepts: it is easier 

for students to understand a scientific concept, since acquisition of a term and its correlation 

with the corresponding scientific concept occurs simultaneously. 

With proper use of the CLIL methodology, a strong knowledge is formed in the three 

most important directions through the Korean language:  

- fundamental knowledge, including the thesaurus of the subject itself, ICT use skills 

and interdisciplinary knowledge; 

- knowledge and developing tolerance (professional skills and life skills in the 

intercultural space, ethical and emotional awareness, cultural competence); 

- metacognition (creativity and innovation, problem solving and critical thinking, 

cooperation and communication). 

The specificity of the CLIL-method is that the Korean language knowledge becomes a 

tool for studying the subject content. At the same time, attention is focused both on the 

content of the texts and on the necessary subject terminology. The Korean language is 

integrated into the curriculum, and necessity to plunge into the language environment to allow 

discussion of thematic material significantly increases motivation for using the Korean 

language in the context of the topic being studied. 

This is facilitated by carefully selected educational materials not only for studying a 

specific subject, but also for learning the Korean language: lexical and grammatical units and 

structures, all types of speech activity (reading, speaking, writing and listening). As an 

example we have worked part of Practical Grammar lesson. The topic isㅡㅂ니다, ㅡ 습니다  

접미사; ㅡㅂ니까, ㅡ 습니까 접미사 (현재 시제와 과거 시제). 

  Types of tasks are developed according to the level of complexity, constructed with an 

emphasis on the substantive content, its understanding, verification, and subsequent 

discussion. At different stages of working with the text, attention are focused on the 

vocabulary, on the content of the text, and then on the specific grammatical material.  

 Pre-reading stage. At the pre-reading stage students’ attention is focused on the 

vocabulary. We gave them cards containing all necessary words to understand the text: 

단어들 

행동 동사 Action verb 

상태 동사 State verb (adjective) 

의문 문장 Question sentence 

긍정적인 문장 –  Affirmative sentence 
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부정적인 문장 –  Negative sentence 

동사 verb 

부정사 infinitive 

명사 noun 

형용사 adjective 

접미사 suffix 

결말 ending 

탈락 Fall out, disappear 

사용하다 use 

현재 시제 Present Tense 

과거 시제 Past Tense 

규칙 rule 

모음 vowel 

자음 consonant 

조인되다 Join, add 

질문 question 

끝나다 end 

 

 For consolidating the words given the students were suggested to reproduce the 

Korean words in the following chart: 

단어들 

 

Action verb  

State verb (adjective)  

Question sentence  

Affirmative sentence  

Negative sentence  

verb  

infinitive  

noun  

adjective  

suffix  

ending  

Fall out, disappear  

use  

Present Tense  

Past Tense  

rule  

vowel  

consonant  

Join, add  

question  

end  

 

After studying the words, and completing several exercises to consolidate them, we 

passed to the text-stage: 
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At the while-reading stage the students are suggested to read and translate the following 

text aboutㅡㅂ니다, ㅡ 습니다  접미사 (현재 시제와 과거 시제) 

 

문법: ㅡㅂ니다, ㅡ 습니다  접미사 

ㅡㅂ니다, ㅡ 습니다 접미사는 긍정적인 문장들에 사용합니다. 

ㅡㅂ니다, ㅡ 습니다 접미사는 동사와 형용사와 명사와 사용합니다. 

ㅡㅂ니다, ㅡ 습니다 접미사는 현재 시제와 과거 시제에 사용합니다. 

       현재 시제 

현재 시제를 사용하면서 문법규칙 세 개 있어요. 

 1. 동사나 형용사나 모음으로 끝나면 ㅡㅂ니다 접미사는 조인됩니다. 

       예: 마시다 - 마십니다. 

2. 동사나 형용사나 자음으로 끝나면 ㅡ습니다 접미사는 조인됩니다. 

       예: 먹다 - 먹습니다 

3. 명사에 - 입니다 접미사가 조인됩니다. 

       예:사람 - 사람입니다. 

           영화 – 영화입니다 

과거 시제에 접미사 두 개 사용합니다. 

먼저 동사나 형용사에 과거 접미사들을 (-었, -았, -였, -앴) 조인됩니다. 

      예: 공부했 

그 후에 -습니다 접미사는 조인됩니다. 

      예: 공부했습니다. 

   하지만 명사가 다르게 합니다. 

과거 시제에 명사에 -였습니다 접미사가 조인됩니다. 

      예: 사람 

      현재 - 사람입니다. 

      과거 - 사람였습니다. 

 

The post-reading stage included a number of independent and creative tasks (describe, 

compare, contrast, ask a question, express their point of view, make a presentation). One of 

the example tasks suggested to the students is “fill the gaps with appropriate examples”: 

 

문법: ㅡㅂ니다, ㅡ 습니다  접미사 

       현재 시제 

현재 시제를 사용하면서 문법규칙 세 개 있어요. 

 1. 동사나 형용사나 모음으로 끝나면 ㅡㅂ니다 접미사는 조인됩니다. 

       예:  

2. 동사나 형용사나 자음으로 끝나면 ㅡ습니다 접미사는 조인됩니다. 

       예:  

3. 명사에 - 입니다 접미사가 조인됩니다. 

       예: 

과거 시제에 접미사 두 개 사용합니다. 

먼저 동사나 형용사에 과거 접미사들을 (-었, -았, -였, -앴) 조인됩니다. 

      예: 

그 후에 -습니다 접미사는 조인됩니다. 

      예:  
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   하지만 명사가 다르게 합니다. 

과거 시제에 명사에 -였습니다 접미사가 조인됩니다. 

      예:  

 

Thus, the teacher needs to master certain linguistic mechanisms that will allow the 

message to be conveyed to students in the Korean language. It is important to have a certain 

level of language, linguistic, communicative and intercultural competence. 
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PLANNING A CLIL LESSON WHILE TEACHING KOREAN 

AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER SCHOOL 
 

Currently the approaches to the foreign languages study have changed significantly, and 

a foreign language is considered as the main tool for obtaining high-quality knowledge that 

meets international requirements. One of these approaches is subject-language integrated 

learning (CLIL). This term was first introduced by a researcher in the field of multilingual 

education, David Marsh, in 1994 in the process of coordinating research on the state of 

language education in Europe [1]. 

CLIL is “learning subjects through a second or third language and improving language 

skills through the study of subject areas, i.e., achieving subject and language goals at the same 

time”. This concept is sometimes called the “concept-umbrella”, including in the broader 

sense the following aspects: international projects, study abroad, a modular system of 

education, bilingual education, etc. 

  As our research is devoted to study perspectives of using CLIL technology while 

teaching Korean as a second foreign language, by “third language”, in our case, we 

understand the Korean language. Thus, in this context the concept of CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) involves the creation of a professionally oriented environment 

in the Korean language lessons by saturating the educational material with problems relevant 

to the subject being studied, developing programs and courses for learning the Korean 

language based on the content of a particular academic discipline. 

This approach plays an important role in the development of metalinguistic and 

metacognitive skills of students, and also contributes to the formation of students' holistic 

view of the phenomena occurring in the world. With the help of CLIL training at a 

qualitatively new level, tasks of teaching, developing and educating students are being solved. 

The CLIL approach is built on four closely interrelated principles [2]: 
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- Subject content. The Korean language is not studied for the sake of the language itself, 

but for the sake of obtaining specific knowledge. That is, language skills are developed not 

only in language disciplines, but also through other subject areas. 

- Communication. The Korean language, being a communication tool, develops 

conscious communication when learning it through subject areas. By implementing trilingual 

education, teachers develop four types of speech activity, both in language and non-language 

disciplines, creating an active communicative environment. 

- Cognition. Integration of subjects is one of the means of enhancing students' cognitive 

activity. By studying subject areas in the Korean language, students develop metacognitive 

and metalinguistic skills by learning cross-cutting themes in two languages (Korean and 

Russian) that are also integrated with different subject areas, thus each of the topics is studied 

from different perspectives. 

- Culture. Culture is the core of the subject-language learning. The role of culture, 

understanding the value of their culture and respect for the culture of other nations, is an 

integral part of the subject-language learning. This principle is implemented when studying 

subjects in the Korean language as the second foreign language in groups with the Russian 

language of instruction, and in studying most of the subjects at University in English. 

It should be noted that when teaching subjects using the CLIL approach, it is necessary 

to determine the level of students' language readiness in Korean. According to the “Common 

European Framework of Reference for Languages” (CEFR - Common European Framework 

of References for Languages) it is necessary for students to speak the Korean language at a 

level not lower than Basic User (A1 / A2) [3]. 

This means that students should understand the Korean speech of the teacher and their 

group-mates in everyday situations; be able to represent themselves and others in Korean; ask 

and answer questions in Korean; understand short simple texts in Korean, finding specific, 

easily predictable information in them; write simple short notes and messages in Korean. 

These levels are comparable to such concepts as BICS and CALP. 

Lesson planning using CLIL. 

When planning an integrated Korean lesson, a teacher needs to adhere to the basic 

statement “all teachers are also language teachers”. The Korean lesson using the CLIL 

approach has two objectives: subject and language. Lesson planning assumes that the teacher 

must anticipate the possible language difficulties of his students in mastering the subject 

material and provide support for the “removal” of these difficulties. 

As a subject content, we have selected Theoretical Phonetics from the subjects of the 

University cycle, which partially can be taught in the Korean language, however, taken from a 

rather narrow perspective. It was more difficult to plan language content, since it, on the one 

hand, is connected with substantive content (Theoretical Phonetics), and on the other hand, it 

has to serve both cognitive and communicative spheres and at the same time enrich students' 

knowledge of the Korean language. 

All types of speech activity are presented at the CLIL lesson, although the specifics of 

the CLIL approach are such that reading takes most of the training time. However, we have 

planned the lesson so that part of the material can be presented in the form of audio text, and, 

using the search methods of teaching, it is possible to come to an understanding of the 

material through dialogue and conversation. We also have combined listening with writing 

(filling in tables, building charts, restoring gaps). 

While selecting educational material, it is necessary to select authentic texts of a various 

styles that meet the level of students' language readiness [3]. Teacher can also use audio and 

video materials. The training material should contribute to the achievement of two goals: the 

subject and language. Texts are perceived better if they are divided into small parts and are 

accompanied by illustrations, diagrams, maps, etc. 
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As an example we will present a part of a CLIL lesson on Theoretical phonetics. The 

topic is음성학. 음절 종류 

The text we have suggested to students, contains pre-text (pre-reading) and post-text 

(after-reading) tasks. These tasks form not only language, speech, but also cognitive skills. 

Regarding the latter, cognitive skills need to be built up by developing recognition, 

identification, understanding to higher forms of thinking (analysis, synthesis, evaluation). 

The pte-text (pre-reading) stage. At this stage we suggest students cards with new 

words. They will help them to understand the text: 

단어 

모음 vowel 

자음 consonant 

구성되다 consist 

음절 syllable 

수직 vertical 

수평 horizontal 

아종 kind 

종류 sort 

먼저 first 

음성학 phonetics 

구별하다 differentiate 

The students study the words, complete some exercices to consolidate them, e.g., 

complete the missing words in the chart: 

 

모음  

 consonant 

구성되다  

 syllable 

수직  

 horizontal 

아종  

 sort 

먼저  

 phonetics 

구별하다  

 

After the students have completed the exercises of the pre-text stage, we pass to the text 

stage. Here it is useful to mention that texts with diagrams or tables are suitable for the 

recognition stage. Writing material from the text into the table, the student, thus, classifies 

information, separates the most important from the secondary, develops understanding and 

sets the stage for the “transfer” of knowledge. Planning a lesson that is taught in the Korean 
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language of instruction requires cooperation between teachers of language and non-language 

disciplines and should be based on four principles of subject-language integrated learning.  

 

Text-stage. The text we have generated on the topic is as follows: 

 음성학. 음절 종류 

한국어 음성학에서는 음절 종류 4 개 구별합니다. 

처째 음절 종류: 모음만 

둘째 음절 종류: 자음과 모음.  

세째 음절 종류: 모음과 자음. 

네째 음절 종류: 자음과 모음과 자음. 

 

처째 음절 종류는 모음만으로 구성됩니다.. 

예를 들면: 아, 우. 

둘째 음절 종류는 자음과 모음으로 구성됩니다. 자음 먼저 옵니다. 

이 음절 종류는 아종 두 개 있습니다.  

-일 번 - 자음과 수직 모음이에요. 예를 들면: 가, 머 

-이 번 - 자음과 수평 모음이에요. 예를 들면: 뉴, 끄 

세째 음절 종류는 모음과 자음이 구성됩니다. 마음은 먼저 옵니다. 예를 들면: 입, 

올. 

네째 음절 종류는 자음과 모음과 자음으로 구성됩니다..  

이 음절 종류는 아종 두 개 있습니다.  

-일 번 - 자음과 수직 모음이에요. 예를 들면: 간, 것 

-이 번 - 자음과 수평 모음이에요. 예를 들면: 국, 졸 

 At this stage the students read and translate text first in pairs, then check understading 

with the teacher.  

 At the post-reading stage we suggest the students some tasks based on the text, e.g., 

fill in the blanks with appropriate examples, or insert the missing words and so on. 

When planning a Korean lesson with CLIL elements, we based our work on the 

following questions: 

Subject content: 

-What are the goals / objectives of the lesson? 

-What are the expected learning outcomes? 

-What phrases and special terms do we need to prepare? 

-Should we test students' grammar knowledge? 

-How will we hold discussions? 

Communication: 

-What phrases and special terms do we need to prepare? 

-Should we test students' grammar knowledge? 

Cognition: 

-What questions should we ask to develop critical thinking skills? 

-What tasks should we prepare to develop critical thinking skills? 
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-How to integrate language and subject content in the development of critical thinking 

skills? 

While conducting a lesson, we took into consideration and did the following: 

- clearly specified the objectives and expected results of the lesson; 

- created a favorable educational environment for learning the Korean language; 

- developed four types of speech activity (reading, listening, writing, speaking); 

- repeated sentences and phrases that are not understandable to students several times if 

the need arises; 

- used vocabulary accessible to students; 

- worked with keywords; 

- at the initial stage when using the first language in the lesson, we answered in the 

Korean language; 

- encouraged students to use the Korean language in class; 

- used different types of activities to increase student motivation. 

An important aspect is the mutual attendance of the colleagues’ lesson, which directly 

contributes to the exchange of experience and resources between teachers (teaching in Korean 

and Russian languages of instruction). First, for this it is necessary to choose a “critical 

friend” [4], this may be a colleague with whom a teacher works in parallel or the subject 

teachers can choose the Korean language teachers as a “critical friend” and vice versa. 

Secondly, it is necessary to coordinate each step in training with each other in advance. 

For the successful implementation of the training tasks it is necessary to create 

conditions for teachers and students. The mutual attendance of lessons between teachers of 

Korean language and non-language disciplines with conducting further reflection of the 

lesson can be organized. 

To support students with insufficient level of the Korean language readiness, the 

possibility of organizing additional courses can be considered. To create a Korean linguistic 

environment, extracurricular activities have been included in the Univeirsity’s educational 

plan to support the Korean language. To support language teachers and subject teachers, the 

library can organize various activities in Korean. 

The educational environment contributes to the study and improvement of the Korean 

language (stand design, etc.). When studying subjects in Korean, the teacher keeps in touch 

with the parents and informs them about the achievements of their children. The CLIL 

approach provides for integration between language and non-linguistic subjects not only in 

the classroom, but also outside the classroom. 

In order to ensure and maintain the integrated language learning, it is possible to 

conduct joint extracurricular activities in Korean, subject weeks, clubs, electives, intellectual 

tournaments in Korean and Russian languages of instruction. 

In order to ensure communication between educational structures, as well as the 

creation of a professional community, an online forum to support teachers can be created. 

This type of online communication can be used to exchange materials on the application of a 

subject-integrated approach between teachers. 

However, currently there is an acute problem of the lack of teachers capable of teaching 

subjects in Korean and Russian languages of instruction. To address this issue, it is necessary 

to constantly hold experience sharing workshops, master classes and conferences on the use 

of CLIL between teachers of language and non-language disciplines as part of the 

professional development of teachers. 

Also, the accumulated experience in this field should be regularly covered through the 

release of methodological manuals with the best materials and the development of integrated 

lessons, collections of articles of conferences, etc. All of the above conditions are a temporary 

solution to the issue in the context of the transition to using the CLIL approach. In the future, 
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the problem of a shortage of CLIL teachers can be solved through the training and re-training 

of teachers. At present, for subject teachers who speak English, it is possible to receive 

training in one of the models of the TKT test (CLIL). 

This CLIL module checks the knowledge necessary for a teacher to teach one or several 

subjects using English, as well as the ability to plan and lead a lesson, use certain techniques 

and types of learning activities during the lesson, and also monitor the mastery of the subject. 

However, this module is intended only for teachers who speak English at level B1 [5]. 

But the question of the training of teachers capable of teaching subjects in two 

languages of instruction (Korean/English) remains unresolved. One of the ways to solve this 

problem is organizing peer education. In this case, one can consider teachers trained in the 

CLIL method as trainers for their colleagues. If we talk about solving this problem at the 

republican level, then in higher education institutions it is necessary to consider the issue of 

training future teachers of CLIL to ensure a sufficient number of teachers teaching CLIL for 

schools. 

New teaching methods aimed at developing all five types of speech activity (speaking, 

listening, reading, writing, translation), developing linguistic, sociolinguistic and pragmatic 

competencies, as well as creating fundamentally new teaching materials with which one can 

teach students, effective communication in the Korean language. The introduction of various 

forms of communication with the use of innovative technologies, the expansion of the 

creative and scientific potential of the trainees ensures the formation of a language personality 

capable of realizing itself in modern society. 
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PECULIARITIES OF USING CLIL TECHNOLOGY IN PROFESSIONAL LANGUAGE 

EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF TEACHING KOREAN 

AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE) 
 

CLIL (Content Integrated Learning and Language Integrated Learning) is a term 

describing a teaching method by which subjects are taught in foreign languages. CLIL has 

two objectives, namely, the study of the subject through a foreign language, and a foreign 

language through the taught subject [1]. 
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Speaking about teaching Korean as a second foreign language in higher education, the 

advantages of CLIL can be seen in terms of students becoming aware of Korean culture 

issues, developing communicative competence, increasing motivation to study both the 

compulsory and elective units of the university program and Korean. But the most important 

thing is practically directed educational activities of students and orientation on future 

professional activities as teachers of the Korean language. 

Thus, Korean as a second foreign language in the process of its study is presented not 

only in the situational aspect of the communicative approach, but also in a pragmatic aspect, 

taking into account metasubject connections. There is an immersion of students in the 

language world of a subject in Korean, a practical focus on a particular subject area of 

interest. This practical orientation of students to the study of the Korean language and the 

ability to use it in a substantive context and in life explains the relevance of the considered 

subject-language integrated learning. 

As for the essence and structure of the CLIL approach in teaching Korean, the use of 

Korean in CLIL education depends on the educational goal and objectives. Speaking of 

vocational education in languages, the goal of CLIL is not to teach all the subjects of the 

university program in Korean, but in a reasonable choice of topics and subject modules 

compatible with CLIL. 

This concept is a method of teaching in which part of the subjects is taught in Korean 

(for example, methods of teaching a second foreign language (Korean), the theory of 

intercultural communication, etc.). Thus, teaching students in their native and Korean 

languages is inseparable unity. Teaching is conducted in two languages in such a way that the 

language used in learning situations is appropriate to the subject content and learning 

objectives [2]. 

CLIL is a peculiar term “umbrella”, uniting a number of approaches that are used in 

various educational contexts. In addition, there are a number of terms describing how to 

implement CLIL, for example, “full language immersion” or “language shower”. 

Implementing the CLIL approach in vocational language education, one should focus 

on the fact that, firstly, Korean is both a learning tool and an object of study, and, secondly, 

the subject of the university program determines and selects the language material necessary 

for study. Therefore, a CLIL lesson is neither a language lesson, nor a substantive lesson 

conducted in Korean. 

According to [3] the four components, a successful CLIL lesson should combine such 

components as content, communication, cognition, and culture. Content is knowledge, skills 

and abilities in specific subjects of the curriculum. 

Communication is using a language to learn, and at the same time learning to use a 

language. Cognition is the development of thinking skills. Culture is an alternative point of 

view and a common understanding of certain issues that contribute to a better understanding 

of others and oneself. 

It is important to note that the content is the first word in the abbreviation CLIL. This is 

justified by the fact that the content of the subject controls the process of learning a language. 

To demonstrate all above with the example, we chose as integrated subject “Intercultural 

communication” and generated the corresponding text on degrees of courtesy in Korean 

(스타일 예의): 

스타일 예의 

한국어에는 스타일 예의 7 개 있지만 일상 생활에서 스타일 예의 4 개 사용합니다. 

1) 합쇼체 (формально-вежливый) 

2) 해요체 (неформально-вежливый) 

3) 해라체 (официально-фамильярный) 
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4) 해체 (неофициально-фамильярный) 

1) 합쇼체 (머른 사람, 잘 머른 사람, 손님, 우리보다 위에 있는 사람, 우리보다 

오래된 사람) 

    ㅂ니다/습니다 접미사 

예: 갑니다, 공부했습니다 

2) 해요체 (외국인, 잘 머른 사람, 안 가까운 사람) 

    아요/ 어요/ 여요/ 애요접미사 

예: 가요, 마셔요 

3) 해라체 (가족-친척, 친구) 

    ㄴ(는)다 접미사 

예: 간다, 읽는다 

질문: -나요? - 어디 있나요? 

4) 해체 (아이, 친구, 같은 나이 사람) 

      0 접미사 

예: 가, 읽어, 마셔 

질문: - 냐/니? 

어디 가냐? 

이 스타일 예의 다르게 도 부릅니다. 

1) 존댓말 (합쇼체, 해요체, 해라체) 

2) 반말 (해체) 

존대말 안에 높인말 하고 낮춘말 있습니다. 

높인말 (해요 – 하세요) 

낮춘말 (오세요 – 와라) 

The text given above includes information about the national-cultural specifics of 

speech behavior in Korea, speech etiquette in the Korean language.  

At the while-reading stage the students read and translate this text outloud in chain, 

while the teacher checks the pronunciation and translation. At the post reading stage the 

students are given some tasks aimed at development of higher-order thinking skills (analysis, 

synthesis, evaluation) in the topic under study, which is characterized by the ability to clearly 

express thoughts, argue and analyze the results, build evidence, express judgments, isolate 

parts of the whole and identify relationships between them, generalize, be able to distinguish 

the main and secondary information, evaluate and interpret phenomena [2]. The examples of 

the tasks are as follows: 

1. Fill in the gaps with the names of스타일 예의 

 

1) __________ - формально-вежливый 

2) __________ - неформально-вежливый 

3) __________ - официально-фамильярный 

4) __________ -  неофициально-фамильярный 

 

2. Correct the sentences if necessary: 

1) 합쇼체 잘 안 사람들에 대한 말할 때 사용합니다. 

2) ㅂ니다/습니다 접미사는  아이, 친구, 같은 나이 사람들에 대한 말할 때 

사용합니다. 

3) 해요체 외국인, 잘 머른 사람, 안 가까운 사람들에 대한 말할 때 사용합니다. 

Students should also be able to ask questions of ‘cause, effect, and mode’ of action, for 

example: “How many degrees of courtesy there exist in Korean?, What degrees of courtesy 
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are used most often, How does the verbal form change?, and so on. Students should be able to 

answer these questions. 

Therefore, a Korean language teacher must have a specific academic language that 

students need to ask ‘cause and effect’ questions and explain, analyze and evaluate evidence, 

draw conclusions and substantiate them. In this case, the teacher, when planning a CLIL 

lesson, needs to present the “language of intercultural communication” as an academic subject 

and help students identify key grammatical structures and vocabulary 

Students will be able to share their knowledge of intercultural communication 

effectively, noting in pairs or groups the language structures they need for this. That is, 

language communication and exchange of knowledge on the subject “Introduction to the 

intercultural communication theory” takes place simultaneously between students. 

The four components of “K” in planning intercultural communication lesson in Korean 

are shown as follows: 

Content: What is the topic of the lesson? (for example, degrees of politeness in Korean, 

etc.). 

Communication: In what “intercultural” language will students communicate during the 

lesson? (for example, the language of cause and effect, to discuss the difference in appeal to 

people of different social status and age). 

Cognition: What thinking skills will students need in intercultural communication 

lessons? (for example, to determine the necessary form of treatment, compare the verb forms, 

indicate the reasons for changes in the design of sentences). 

Culture (sometimes it means society or citizenship): Is there a cultural component of the 

lesson? For example, can students compare the degrees of courtesy (speech etiquette) of 

Kazakhstan and Korea? What are the similarities and differences, and why? In the context of 

multilingualism, it is important to encourage students to share descriptions of the national 

character of their home country and help them understand the reasons for any differences. 

In the CLIL lesson, in addition to the four elements “K”, all speech activities are 

traditionally combined: listening, reading, speaking and writing. With the help of listening, 

information is entered, students are immersed in one or another context. However, reading, 

using material relevant to the lesson, is the dominant source for entering information. In 

speaking, attention focuses on fluency, while literacy plays a secondary role. Writing is a set 

of lexical exercises through which grammar is practised. 

For foreign language teachers accustomed to the classical lesson as a phased formation 

and development of language skills and speech skills, CLIL lessons have the following 

characteristics [4]: 

- integration of receptive and productive types of speech activity, 

- lessons are often based on listening or reading texts or passages thereof, 

- the language is functional and dictated by the context of the subject being studied, the 

lexical rather than grammatical approach to the language prevails, 

Types of students are taken into account depending on the types of tasks. 

From this it follows that a CLIL Korean language lesson is in many ways similar to the 

classical language lesson, except that it includes language research, is conducted by a teacher 

competent in the CLIL methodology, and is based on material directly related to the subject 

matter. The principal difference between a traditional Korean lesson and a CLIL lesson is that 

in the course of the latter, both the subject and the language are studied. In general, in terms 

of the development of language skills, the CLIL approach is close to humanistic, 

communicative and lexical approaches, since it also aims to guide the language learning 

process to learn the language and encourage using language in speech, teaching students how 

to work with reading and listening to texts, developing oral and written speech. 

In conclusion, we can draw the following: 
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- From a linguistic point of view, the CLIL approach does not represent anything new 

for a Korean teacher, this method also aims to control the process of mastering the language 

and stimulate its access to speech, developing lexical and grammatical skills, teaching 

techniques for working with reading and listening to texts, developing oral and written 

speech. That is, this approach has incorporated elements of all existing language techniques 

[4]. 

- The difference lies in the fact that the Korean language teacher is also a teacher of any 

subject (compulsory unit, professional unit), and this is the essence of the training of CLIL 

teachers. 

- Further, it is necessary to note the basics of the work of the CLIL methodology: 

knowledge of Korean becomes a means of studying the content of the subject; the Korean 

language is integrated into the university program; the motivation for using Korean in the 

context is increased (when students are interested in the topic), the motivation for learning 

how to use the Korean language is increased so that a particular problem can be discussed; 

immersion in the subject-language environment; A necessary skill is reading texts in Korean. 

- The CLIL method is considered one of the most successful modern teaching methods, 

since it allows a teacher to combine the study of two subjects at once, one of which is Korean. 

We study specific terms, certain language structures, which, in turn, contributes to the 

replenishment of students' vocabulary with Korean subject terminology. In the process of 

teaching, a teacher can use tutorials partly based on the concept of CLIL. 

These textbooks introduce blocks from various disciplines (compulsory, elective): 

historical facts and events from Korean history, economics, theoretical Korean phonetics, 

theoretical Korean grammar, which makes the lesson interesting for students who have 

already learned the basics of knowledge in classical subjects and can, freely and with desire, 

discuss these topics in Korean lessons. 
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НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ТОЗУ ӘДІСТЕРІ 
 

Негізгі құрал өндіріс процесіне қатысуымен, жылдар мерзімінің әсерімен, табиғат 

күшінің әсер етуімен пайдалану үдерісінде біртіндеп тозады. Тозудың екі түрі болады: 

табиғи және сапалық (моральдық) (заман талабына сай келмеуі). 

Негізгі қорлардың табиғи тозуы олардың өндіріс үдерісіне қатысу нәтижесінен 

және негізгі құралдардың пайдалануға тікелей қатыспай-ақ, түрлі сыртқы 
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факторлардың әсерінен: ылғалдан, атмосфералық құбылыстар нәтижесінен, 

металдардың тот басуынан, ескіруінен (тозудың табиғи нысаны) пайда болады. 

Негізгі құралдардың сапалық тозуы техникалық прогреске, өндіріс әдістерін 

жетілдіруге және жаңартуға байланысты болып келеді. Техника мен технологияны 

жетілдіру жұмыс істеп тұрған негізгі құралдардың ұқсас өнімдерінің арзандауына 

ықпал етеді. Осыған орай, пайдаланылудағы негізгі құралдар өздерінің құнының 

бөлігін жоғалтып, құнсызданғандай болады. Моральдық тозудың әсері нәтижесінде 

табиғи тозу мерзімі келгенге дейін негізгі құрал-жабдықтар объектілері жаңасына, әрі 

неғұрлым пайдалы (үнемді) түріне ауыстырылады. Моральдық тозуды болдырмау 

мақсатында негізгі құрал-жабдықтар объектілерін қайта құрып, жаңарту жұмыстарын 

жүргізеді.  

Амортизация (латынның "өтеу" деген сөзінен) - тозудың құндық көрінісін 

білдіреді. Амортизация - активтің қызмет еткен мерзім бойына амортизацияланған 

құнды тарату процесі. 

Амортизацияланған құн бастапқы құны мен жою құнының арасындағы айырма. 

Амортизациялық аударымдар әрбір есептік кезеңнің шығысы ретінде танылады. 

Жаңадан пайдалануға берілген негізгі құралдар бойынша амортизация есептеу 

келіп түскен айдан кейінгі айдың бірінші күнінен басталады, ал шығып кеткен негізгі 

құралдар бойынша - шықкдн айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап тоқтатылады. 

Толығымен амортизацияланған негізгі құралдар бойынша амортизацияны есептеу 

қорлардың құны өнімнің (жұмыстың, қызметтің) құнына толықтай ауысқан айдан кейін 

туатын айдың бірінші күні тоқтатылады. 

Ұйым негізгі құралдардың әр тобы бойынша амортизация есептеу тәсілін өзі 

таңдайды. Таңдап алынған тәсілдер, негізгі құралдарды экономикалық тұрғыдан тиімді 

пайдалану мақсатында, басқа тәсілді таңдап алғанға дейін,  жылдар бойы өзгеріссіз 

қолданылады. Таңдау кезінде табыс пен кірістің тең болу қағидасы сақталуға тиіс. 

Мысалы, өндірістік кешенді пайдаланудан түсетін табыс жылдарға тең бөлінген, олай 

болса, шығындар қатарына жатқызылатын амортизацияны есептеу үшін бірқалыпты 

тәсіл пайдаланылады.  

Негізгі құралдарға амортизация есептелініп отырады. Есептелген амортизациялық 

сома негізгі құралдардың бастапқы құны сомасынан біртіндеп шегеріледі. Бастапқы 

құннан есептелген амортизациялық соманы азайтқандағы қалған сома, қалдық құн деп 

аталады. Негізгі құралдардың қызмет көрсету мерзімін, олардың жағдайына,климат 

ерекшеліктерін ескере отырып, өндірістік технологиямен оның өзгеру бағытына орай 

әрбір ұйым өз бетінше анықтай алады.  

Есептелген амортизация сомасы ай сайын өндірлген өнімнің, орындалған 

жұмыстың немесе көрсетілген қызметтің өзіндік құнына апарылады; маусымдық 

өндірістерге амортизациялық аударымдардың жылдық сомасы кәсіпорынның жыл 

ішінде жұмыс істеу кезеңнің өндірістік шығындарына қосылады.  

Бір жыл ішінде осы ай үшін амортизациялық аударымдардың мөлшерін айқындау 

өткен есептелген амортизациялық аударымдар сомасынан сүйеніп, ілгерідегі айдағы 

негізгі құралдар құрамындағы өзгерістерге, сондай-ақ толығымен амортизацияланған 

негізгі құралдардың нормативті қызмет ету мерзімі өтуіне байланысты белгіленген 

нормаларға сай реттеліп жасалады.  

Толығымен амортизацияланған негізгі құралдар бойынша амортизация есептеу 

бұл қорлардың құны өнімнің (жұмыстың, қызметтің) құнына толықтай ауысқан айдан 

кейін туатын айдың бірінші күні тоқтатылады.  

Негізгі құралдардың  амортизациясын есептеудің мынадай әдістері бар:  

Тозуды біркелкі есептеу әдісі объектінің тозған құнын оның қызмет мерзімі 

кезінде өндіріс шығындарына біркелкі үлестіріп бөлуді қарастырады. Мысалы, 
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объектінің құны 100000 теңге, қызмет мерзімі –10 жыл. Есептік жою құны- 2000 теңге. 

Тозуға жыл саынғы резерв 9800 теңгеге тең болады: (100000-2000)/10. Ал ай сайынғы 

тозу сомасы 817 теңге (9800/12).  

Өндірістік әдісте әрбір өнім бірлігі өзін өндірген активтің бірдей мөлшерде 

амортизациясын болдырады деп қарастырады. Активтердің тозуы олардың қолданылу 

жиілігіне тікелей байланысты жерлерде осы әдіс қолданылады. Мысалы, жабдық 

техникалық құжаттарына сәйкес 5000 өнім бірлігін шығаруға қабілетті. Объектінің 

құны 27000 теңге, жою құны- 3000 теңге. Онда бір өнім бірлігіне амортизация мөлшері: 

(27000-3000)/5000=5,34 теңгеге тең болады. Егер бір айда 400 өнім бірлігі шығарылса, 

онда амортизация сомасы 2136 теңгені құрайды (5,34*400).  

Қалдықты азайту әдісі кезінде, түзу сызықты тәсілде қолданылатын амортизация 

мөлшері екі еселенеді және әрқашанда қалдық құнға қосылады. Болжамды жою құны 

амортизация есептеуде есепке алынбайды, амортизация сомасы қалдық құнды жою 

құнына дейін азайтуға қажетті шамамен шектелген соңғы құнды қоспағанда. Мысалы, 

объектінің қызмет мерзімі- 5 жыл, бастапқы құны 100000 теңге, ал жою құны 1000 

теңге. Түзу сызықты тәсіл кезінде қолданылатын амортизация нормасы- 20% (100/5) 

тең болады. Онда жеделдетілген амортизация үшін 2 коэффициентін ескере отырып бұл 

норма 40% болады және қалдық құнға  тағайындалған стаыкісі болып табылады. Жыл 

сайынғы амортизациялық аударымдар келесі түрде есептеледі:  

Бастапқы құны         Амортизация нормасы             Қалдық құны         

1 жыл 10000        4000=(40%*10000)                     6000     

2 жыл   10000            2400=(40%*6000)          3600      

3 жыл   10000            1440=(40%*3600)           2160  

4 жыл    10000                          864=(40%*2160)                                    1296  

5 жыл    10000                           296=(40%*1296)                                    1000     

Негізгі құралдардың тозуының синтетикалық есебі үшін  2420 «Негізгі 

құралдардың амортизациясы және құнсыздануы» тобы  шоттарында жүргізіледі. Бұл 

шотта ұйымның негізгі құралдарының жинақталған тозуы туралы, сонымен қатар 

олардың құнсыздануы  ткралы ақпараттар жинақталады. Жыл сайын әрбір ұйым баланс 

күніне құнсыздануға тест жүргізу керек.   

2420 шоттарының кредиті бойынша есептелген амортизация  сомасы келесі 

шоттармен корреспонденциясында көрсетіледі: 7110 “Тауарларды және қызмет 

көрсетулерді сату бойынша шығындар”, 7210 “Әкімшілік шығындар”, 8410 “Үстеме 

шығындар” және т.б..  

Жинақталған тозу сомалары негізгі құралдар шыққан кезде ғана есептен 

шығарылады және 2420 шоттардың дебеті бойынша 2410 кредиті бойынша көрсетіледі.  

Негізгі құралдардың жөндеуінің есебі: 

Негізгі құралдар пайдалану процесі кезінде табиғи және моральдық тозуға 

ұшырайды. Негізгі құралдардың уақытынан бұрын тозуын болдырмау үшін, оларды 

жұмыс жағдайында ұстау үшін және техникалық қасиеттерін қалпына келтіру үшін 

оларды жөндейді.  

Негізгі құралдарды жөндеудің күрделілігіне қарай  жөндеу ағымдағы және 

күрделі жөндеу  болып бөлінеді.  

Күрделі жөндеу деп негізгі құралдардың жеке бөлшектерін қалпына келтіруді 

айтады. Олардың тұтас объектімен салыстырғанда тозу мерзімі аз болады. Бұл жөндеу 

кезінде  агрегат толық ажыратылады, барлық тозған бөлшектер және тораптар 

ауыстырылады немесе қалпына келтіріледі, базалық және басқа да бөлшектер мен 

тораптар жөнделіп жиналады және агрегат сынақтан өткізіледі.  
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Ағымдағы жөндеу негізгі құралдардың тозған жеке бөлшектерін жұмыс істейтін 

жағдайда ұстау үшін оларды ауыстырудан немесе жөндеуден тұрады. Оны негізгі 

құралдарды пайдалану процесінде жүргізеді.  

Негізгі құралдарды жөндеуді   тәсілдермен жүргізеді. Әдетте, мердігерлік тәсілде 

негізгі құралдарды мамандандырылған кәсіпорындар жөндейді; шаруашылық тәсілде – 

шаруашылықтың өз күшімен және қаражатымен жөндейді. Негізгі құралдарды 

жөндеуге байланысты барлық шығындар, сол жұмыстар жүргізілген кезеңнің өнім 

шығаруға кеткен шығындарына қосылады.  

Ұйымдар жөндеу жұмыстары бойынша шығындарды өнімнің өзіндік құнына 

біркелкі қосу үшін, жөндеу қорын қалыптастыруға резерв құра алады, оның есебі 3440 

«Басқа да қысқа мерзімді бағалық міндеттемелер» шотында есептелінеді. Шоттың 

кредиті бойынша резервтің құрылуы, ал дебетінен – пайдаланылуы көрсетіледі.  

Жөндеуді қаржыландыру үшін бұл қорға қажетті сомалар жөндеу жұмыстарының 

барлық түрі үшін шығындар сметасы бойынша ай сайын аударылып тұрады және 

өндіріс шығындарына қосылады. Егер резерв құрылмаса, резерв бойынша шығындарды 

бірден сәйкес шоттардың (8410, 7110, 7210)  дебетіне 3310 «Жабдықтаушылардың және 

мердігерлердің қысқа мерзімді кредиторлық қарыздары» немесе 4110 

«Жабдықтаушылардың және мердігерлердің ұзақ мерзімді кредиторлық қарыздары» 

шоттарының кредитінен апарады. Жылдың соңында резервтелген соманың артығына 

реверсивті жазба жасайды. 

Негізгі құралдарды қайта бағалау есебі: 

Негізгі құралдарды қайта бағалау, қалыптасқан есеп жүргізудің бір нысаны болып 

табылады. Есеп тәжірбиесінде индекстік және тікелей бағалау әдістері қолданылады. 

Қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі құралдар құнының өзгеруіне байланысты 

бухгалтерлік баланс сомасы да өзгертіліп, негізгі құралдар құнын барынша дәлдікке 

келтіреді. Жер мен ғимараттардың әділ бағасы оның нарықтық құны болып табылады. 

Машиналар мен жабдықтардың әділ бағасын оларды нарықтық құнына орай бағалау 

арқылы анықтайды.  

Баланстың «Капитал» бөліміне қосылған қайта бағалаудың оң нәтижесі, объект 

сатылғаннан кейін есептен шығарылып, бөлінбеген пайданың сомасына қосылады. Ол 

сомалар есеп беру барысында пайда және зиян есебінде көрсетілмейді. Негізгі құралдар 

құнын жоғарылатудың әсерінен есептік жылдың шығындары көбейіп, тиісінше таза 

пайданың көлемі азайтылады, сондай-ақ баланстық сома мен төленбеген капитал 

сомалары да көбейіп отырады.  

Қайта бағалау кезінде индекстік тәсілді қолданса, бастапқы баға мен 

амортизациялық сома бірдей коэффициентке көбейтіледі. Мысалы,объекттің құны 500 

мың теңге, амортизация – 100 мың теңге, коэффициент – 1,1. Қайта бағалаудан кейін 

ағымдағы құны 550 мың теңге (500*1,1) болады, ал амортизация – 110 мың теңге 

(100*1,1).  

Тікелей бағалау әдісін қолданған кезде бастапқы құн мен амортизация сомасы 

қосылады, бірігеді және айырмасы (қалдық немесе баланстық құны) нарықтық бағаға 

дейін ұлғайтылады. Амортизация қайтадан есептеледі, ал объектінің қызмет көрсету 

уақытына және қалдық құнына байланысты амортизациялық ставкалар да өзгереді. 

Қызмет көрсету мерзімі мен қалдық құны да қайта қаралуы мүмкін. Мысалы, 

объектінің бастапқы құны 1000 мың теңге, біркелкі амортизация есептеу әдісі 

қолданылған. Объектінің қызмет көрсету мезгілі 5 жыл. Екі жылдан кейін объектінің 

бағасын нарықтық бағаға сәйкес келтіру мақсатында қайта бағалау жүргізу туралы 

шешім қабылданған. Бағалаушы нарықтық бағаны 5000 мың теңге деп бағалап, 

нәтижелі пайдалану мерзімін бір жылға көбейткен.  

Негізгі құралдарды түгендеу: 
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Ұйымдар бухгалтерлік есебі және есеп беру мәліметтерінің дұрыстығын 

қамтамасыз ету мақсатында әрдайым негізгі құралдарды түгендеу жұмыстарын 

жүргізіп тұрады. Арнайы құрылған комиссиялар жүргізетін түгендеудің міндетіне 

қарай негізгі құралдардың нақтылы қолда бары және техникалық жағдайы жөніндегі 

мәліметтер негізгі құралдарды түгендеу тізіміне жазылады және оның нәтижелерін 

салыстыру тізімдемесінде бейнелейді.  

Түгендеу жұмыстарының жиілігін және оларды өткізу мерзімдерін ұйымдар өзі 

анықтайды. Меншік түрінің ауысуы кезінде, материалды- жауапты тұлғаның ауысуы 

кезінде, ұрлық немесе бүліну фактілері анықталғанда, жою балансына құру алдында, 

табиғат апаттарынан кейін, жылдық есеп берудің алдында міндетті түрде өткізіледі.  

Түгендеу басталмас бұрын мыналарды тексеру қажет: 

- мүліктік карточкалардың, негізгі құралдар бойынша мүліктік тізімдерінің бар 

болуы мен жағдайы; 

- техникалық паспорттардың немесе басқа техникалық құжаттардың бар болуы 

мен жағдайы; 

- жалға алынған немесе берілген, сақтаудағы негізгі құралдарға құжаттардың бар 

болуы мен жағдайы. Құжаттар болмаған жағдайда, оларды жасау керек.  

Түгендеу кезінде анықталған есепке алынбаған негізгі құралдар табыстың 

көбеюіне 2410 «Негізгі құралдар»  шоттарының дебеті бойынша және 6280 “Басқадай 

табыстар” шотының кредиті бойынша бастапқы құнымен кіріске алынуы керек. 

Объектінің жұмысқа пайдалануынан бастап есептелген тозу сомасына 2410 «Негізгі 

құралдар»   шоттарының дебеті және 2420 «Негізгі құралдардың амортизациясы және 

құнсыздануы» шоттарының кредиті бойынша жазу жүргізіледі.  
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҢ ДАМУ ӘЛЕУЕТІ 
 

Толыққанды интеграциялық бірлестік әрі әлемдік экономикалық қатынастардың 

белсенді мүшесі ретінде қалыптасқан Еуразиялық экономикалық одақ табысты 

жұмыс істеуде. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс 

пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 2018 жылғы 5-қазандағы Жолдауынан. 

Қазіргі заманғы жан-жақты дамудың айқындаушы факторларының бірі-өңірлік 

экономикалық интеграция екендігі мәлім. Бұл ретте 2014 жылғы 29 мамырда қол 

қойылған шартқа сай 2015 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан Еуразиялық 

экономикалық одақ (ЕАЭО) өткен кезеңде өзінің өміршеңдігін көрсетіп, Елбасының 

https://studopedia.org/1-126061.html
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Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық  идеясының нақты жүзеге асқанын 

дәлелдеген халықаралық интеграциялық бірлестік болып қалыптасты. 

ЕАЭО-ның артықшылығы, ол көлемі $ 4 трлн. жуық, 180миллионнан астам 

адамды қамтитын кедендік шекарасыз біріңғай нарық болып табылады. Ресей, Қытай 

және Орта Азия елдерімен көршілес болуының, ұтымды географиялық орналасуының 

арқасында, Қазақстан жалпы көлемі 1,6 млрд. астам адамды қамтитын, күннен-күнге 

өсіп жатқан нарыққа шығуға мүмкіндік беретін қолайлы орталық алаңға айналып 

отыр.[1] 

ЕАЭО ауқымдылығы және тереңділігі жағынан Еуропалық одақтан кейін екінші 

одақ болып табылады. ЕАЭО-ға қатысты институттық құрылымдар мен салаларды 

саралайтын болсақ, бұл Одақ-өңірлік интеграцияның толыққанды халықаралық ұйымы. 

Оның аясындағы мәселелердің барлығы елдердің ортақ консенсусы негізінде жүзеге 

асатын болады. Ал егер, Одақтың өзегіне келер болсақ, оның негізінде «4 еркіндік» 

жатыр. Олар: еркін сауда айналымы, қызмет көрсетудің еркіндігі, еркін капитал 

қозғалысы, еркін жұмыс күші. 

ЕАЭО «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асыруға оңтайлы орта 

қалыптастырып, тиімді жағдай жасай алады. ЕАЭО-өзінің мәні мен маңызы бойынша 

уақытында, яғни дер кезінде құрылған ауқымды ұйым. Осы орайда, бұл ұйым сыртқы 

әлемдегі барлық тәуекелге және елдер үкіметтері өздері үшін белгілеп, айқындаған 

барлық стратегияға жауап ретінде құрылды. 

ЕАЭО-ның мақсаты – мемлекетаралық қарым-қатынастарда берік іргетас құру. 

Тәуелсіз еркін елдердің ертеңі – келешек ұрпақ қамы мен олардың жарқын болашағы 

үшін игілік көздерін толықтыру. Мұның мәнісі тереңде. Ортақ игіліктерді іске 

асырудағы біздің халықтарымыздың достығы мен бірлігі бәрінен де бағалы, бәрінен де 

қымбат. Ең бастысы, бізде жалпы еуразиялық менталитет қана емес, сонымен бірге 

ғасырлар сынынан өткізілген туысқандақ, экономикалық және мәдени байланыстар 

бар. 

Қазірдің өзінде ЕАЭО-ның тартымдылығы әлемнің 40-тан астам елінің осы 

Одақпен еркін сауда аймағын құру туралы шартқа қол қоюы айғақтайды. Еуразиялақ 

экономикалық интеграция объектиті үрдіс және заңды құбылыс болып табылады. 

Бірде-бір ел экономиканы интеграциялаусыз дами алмайтындығы баршаға аян. Ал 

біздің экономика жаңа нарықтарды, сауда мен инвестициялар үшін кедергілерді жоюды 

қажет етеді. 

Болашақта ЕАЭО кейінгі кеңестік кеңістіктің шекарасынан асып түсе алады. 

Оның құрамына Қырғызстан мен Армения ғана емес, Туркия, Қытай, Үндістан, 

сонымен қатар бүгінгі күні АӨСШК, ШЫҰ, БРИКС шеңберіндегі интеграциялық 

блогтарды құрап отырған елдердің барлығы да кіруі мүмкін.    

Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ұлттық экономикалары бүгінде 

интеграция аясындағы жағдайға барынша бейімделіп үлгерді. Мәселен, жыл басынан 

бері негізгі көрсеткіштер бойынша өсімнің жақсы қарқыны байқалған. Айталық, ЕАЭО 

ішкі жалпы өсімді бірінші тоқсанда 0,8 процентті құраған. Осы ретте өнеркәсіп 

саласындағы қарқынды өнімді айрықша атауға болады. ЕАЭО елдерінің сыртқы сауда 

көлемі бірінші жартыжылдықта 28 процентке артқан. [2] 

ЕАЭО өзінің жас ұйым екеніне қарамастан алда ұзақ жол жүру мақсатын қойып 

отыр. Бүгінгі таңда цифрлы экономика жайында кеңінен сөз қозғала бастады. Барлық 

елдер, соның ішінде Қазақстан да осы бағыттағы жұмыстарын таныстырды, Ресей өз 

бағдарламасын бекітті. Қырғызстан, Армения мен Беларусьтің қолға алған шаралары да 

тыңдалып талқыланды. 

Үстіміздегі кезеңде қарым-қатынас жасаудың екі түрі қолданылуда. Оның бірі – 

еркін сауда аймағы туралы келісімшарт. Еуразиялық экономикалық комиссияның 
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жоғарғы кеңесі одақ мүшелеріне басым жеті елмен келісімшарт жасауға құқық берген. 

Иран, Израиль, Үндістан, Сирбия, Сингапурмен қарқынды жұмыс жасалып жатыр. 

Екіншісі – ЕАЭО елдерімен өзара қарым-қатынасқа ниет білдірген мемлекеттермен 

жасалатын меморандумдар. Қазірдің өзінде 50-ден астам ел одақ мүшелерімен жұмыс 

істеп, өзара әрекеттесуге ықыласын білдірген. [3] 

Бұл ретте Қазақстанның алар орны ерекше маңызды. Себебі, Қазақстан 

Президенті бұл идеяның негізін қалаушы болып табылады. Цифрлы экономиканы құру 

және басқа да маңызды мәселелер бойынша, оның ішінде ЕАЭО-ның дамуы 

тұрғысында одақ елдері Қазақстанның көшбасшылығын көргісі келеді. 

Еуразиялық экономикалық одақтың цифрлы кеңістігі туралы сөз еткенде 

халықаралық сарапшылардың бағалауына қарағанда, экономиканы цифрландыру 

әлемдік экономиканың көрінісін түбегейлі өзгертеді және 2025 жылға қарай ІЖӨ-нің 

үштен бір бөлігін құрауы мүмкін. ЕАЭО-ның біріңғай цифрлы кеңістігі тауарлар мен 

қызметкерлердің, адамдардың, капиталдың еркін қозғалысын қолдайтын ең негізгі 

элементтердің бірі болуы тиіс. ЕАЭО-ның цифрлы күн тәртібі қол жетер жетістіктер 

мен әлемнің тың тәжірибесіне кіретін жиынтық базаға айналуды көздейді. 

Қазақстан «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында тындырымды 

жұмыстар жасағандығы белгілі. Оның мақсаты экономиканың базалық секторларында 

әлеуетті әртараптандыру мен жүзеге асыруға, кәсіпкерлік қызметті ынталандыруға, 

жаңа технологиялық құрылыс құруға бағытталған. Қазақстанда цифрландыруды 

дамыту үшін ауқымды жұмыстар жүзеге асырылуда, бұл өз кезегінде жүйелік дамуға, 

экономиканың салаларында түрленуге, электронды мемлекеттік қызметтердің сапасын 

арттыру және креативті қоғамды құруға тың серпін береді. 

Цифрландырудың өзектілігі ЕАЭО-ның күн тәртібіне енгізілуінен де байқалады. 

Өйткені одаққа мүше елдерде цифрландыру әртүрлі деңгейде екенін ұмытпау 

керектігін, мемлекеттер бірін-бірі күтіп тұра алмайтындығын естен шығармау керек. 

Бүгінде Қазақстанда ЕАЭО елдерімен бірлескен 8 мыңнан астам кәсіпорындар  

жұмыс істейді. Мұның өзі кәсіпорындар тарапынан елдің интеграциясын қолдаудың 

жақсы көрсеткіші. Қазақстан алдағы уақытта да кәсіпорындар тізімін кеңейтуге 

мүдделі. 

Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне ЕАЭО-ның жол ашқандығы  

сөзсіз. 

Астана экономикалық форумы аясында Еуразиялық экономикалық одақ пен Иран 

арасында еркін сауда аймағы туралы уақытша келісімге қол қойылды. Нәтежесінде 

тараптар бірқатар тауарлар бойынша кедендік баж салығын 3 жылға дейін төмендетуге 

уағдаласты. 

Атап айтқанда, Иран 246 тауарға, ал ЕАЭО елдері 175 тауарға тарифтік жеңілдік 

жасайтын болды. Мәселен, Қазақстанның 102 экспорттық тауары бойынша Иранда 

кедендік баж салығы төмендейді. [4] 

Бұған қоса, ЕАЭО елдері мен Қытай Халық Республикасы арасында сауда-

экономикалық  ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Нәтежиесінде 

Қытаймен тауар айналымы 100 млрд. АҚШ долларын құрайтынын, ЕАЭО-ның 

экспорты 40 процентіне артатын болды. 

Еуразиялық экономикалық одақ жағдайында дамып отырған Қазақстан кеңестік 

дәуірден кейінгі кеңістікте экономикалық қуаты жағынан екінші орында тұр. Бүкіл 

Орталық Азияға тартылған шетелдік инвестициялардың 70% республиканың үлесіне 

тиесілі. Жан басына шыққандағы ІЖӨ 600-ден 14 мың долларға дейін өсті. 

Қазақстанның экономикасы екі есеге ұлғайып, экономиканың өзіндік көлемі тұтасымен 

алған Орталық Азия өңіріндегі барлық елдердің қуатынан асып түскен. [5] 
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Жұмыс қарқыны күн өскен сайын арта түскен ЕАЭО-ның жалпы пайдасы қандай 

деген сұрақтың туатындығы даусыз. Бұл ретте, біріншіден, ЕАЭО ең алдымен 

қарапайым адамдар мен олардың мүдделері үшін құрылды. Балтық теңізінен Тынық 

мұхитына дейінгі, Арктикадан Тянь-Шаньға дейінгі орасан ауқымды кеңістіктегі 

орналасқан мүше мемлекеттердің 180 миллионға жуық халқы бар 20 млн шаршы 

километрден тұратын территорияны қамтиды. Осыншама кең ауқымда жалпы құны 30-

40 трлн долларға бағаланған әлемдік басты пайдалы кен көздерінің 25% орналасқан. 

Бұған қосымша зерттелген пайдалы қазба қорларынан табиғи газдың 40%-ы, мұнай мен 

тас көмірдің 20-25%-ы, 25%-ға жуық орман өнімдері және жыртылған жерлер мен 

тұщы судың 10-12%-ы бар. Екіншіден, еуразиялық құрлықта ІЖӨ-нің 3,7 трлн долларға 

пара-пар келетін жаңа орталық дүниеге келуде. [6] 

Ал Қазақстанға келетін болсақ, әлемдік көмірсутегі қорларының 17%-ы бізде. 

Яғни жаңа Одақ табиғи қор молдығы жағынан аса бай халықаралық құрылым болып 

есептеледі. Кейбір сирек кездесетін пайдалы қазбалар біздің аймақтан басқа жерде 

мүлдем жоқ. Ал уран өндіруде, әлемде ядролық отын экспорттаудан тек Қазақстанның 

өзі ғана – дүниежүзілік көш бастаушы мемлекет. Сондай-ақ уран қоры бойынша біздің 

ел әлемдік үштіктің тобында. Үшіншіден, бізде шетелдік инвестициялар ағымына 

мүмкіндігінше кеңінен жол ашып, бірлескен жаңа кәсіпорындар салынып, бұрыннан 

жұмыс істеп тұрғандарының қуаты арта түседі. Төртіншіден, экономиканы 

әртараптандыруға және өндірістің жаңа салаларының дамуына орай нарықтық 

қатынастардың жоғарылауына байланысты іскерлік белсенділік айтарлықтай қарқын 

алады. Бесіншіден, заманауи жаңа нарыққа деген еңбек ресурстарының ұтқырлығы 

жоғарылайды. Алтыншыдан, одаққа қатысушы елдер азаматтарының білімге, ғылымға, 

медициналық қызметтерге қолжетімділігі жеңілдеп, шекаралық әріптестік пен мәдени-

гуманитарлық байланыстар қарқыны арта түседі. 

ЕАЭО-ға енген мемлекеттердің тұрғындары – жүз пайыз орта білімді азаматтар. 

Демек, мұндағы адам капиталы әлемдегі басқа одақтарға қарағанда әлдеқайда сапалы. 

Қаржылық мүмкіндіне келсек, 2007 жылдың тамызында АҚШ қор биржасында 

басталған дүниежүзілік дағдарыстан «теңселмей» шыққан елдер – осы жаңа одақтың 

мүшелері. Қазіргі қысылтаяң шақтан да ЕАЭО-ға біріккен мемлекеттердің еңсе тіктеп 

шығатынына күмән жоқ. Қысқасы, Одақ құрамындағылар «алақан жаюшылар» емес. 

Одақтың тағы бір артықшылығы – оған енетін мемлекеттердің XXI ғасырға 

лайықталып жаңартылған Ұлы жібек жолының бойында жатқандығы. Батыс Қазақстан 

– Батыс Еурапа Халықаралық транзиттік тасымал дәлізі осы одаққа енетін елдердің 

жерін басып өтеді. Яғни Одақ дамыған Батыспен қарқынды даму жолына түскен 

Азияны біріктіретін алтын көпір қызметін атқармақ. Сонымен қатар Одаққа біріккен 

мемлекеттердің болашақтың көшбасшысы Қытай Халық Республикасымен саяси-

экономикалық байланысы стратегиялық әріптестік деңгейіне жеткен. Мұндай игілік 

әлемнің басқа одақтарының еншісіне әзірше тие қойған жоқ. 

ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен өзара экономикалық одақтасу арқылы 

Қазақстанның ішкі алаңында өндірістік кәсіпорындардың саны артуда. Атап айтсақ, 

отандық «КазАгроҚаржы» АҚ және Ресейлік «Ростсельмаш» компаниялары 

Көкшетауда «Вектор» комбайн құрастыру зауыты ЖШС базасында «Vektor410KZ» 

маркалы комбайндар құрастырылды. Оның жобалық қуаты жылына 300 комбайн құрап 

шығуға жеткілікті. Германиялық «Функе» компаниясы да жылына 1 млн шаршы метр 

терезе профильдерін шығаратын кәсіпорынға 24 млн еуро инвестиция құйды. [7] 

 «Қазақстан темір жолы» «ҰҚ» АҚ тепловоздар мен электровоздар құрастыру 

өндірісін ұйымдастыру бағыты бойынша Француздық «Alstom» және ресейлік 

«Трансмашхолдинг» компанияларымен бірлесіп, құны 50 млн еуроға бағаланған екі 

секциялы электровоздар шығаратын зауыты сәтті іске қосты. Сонымен қатар Жамбыл 
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облысында «Кешенді минералды тыңайтқыштар шығаратын зауыт құрылысы және 

фосфорлы бассейн кен орындарын әзірлеу» бірлескен инвестициялық жобасы жүзеге 

асырылуда. Қуаты 10 млн тоннаға жуық фосфорлы, азотты және кешенді минералды 

тыңайтқыштар шығаратын кәсіпорынға 356,5 млрд теңге инвестиция тарту көзделген. 

Бұлар елге тікелей инвестиция әкелу мақсатындағы жасалып жатқан жобалар. 

ЕАЭО құрамындағы мемлекеттердің өзара бірлесе іске асырып жатқан жобаларда 

күн өткен сайын қарқын алуда. Олардың қатарындағы: «КамАз» маркалы автотехника 

өндірісі «құны 330 млн теңге»; ШҚО автомобиль өндіретін толық циклді зауыт 

құрылысы «жылына 120 млн авто»; Қарағандыдағы фармацевтикалық препараттар 

өндіру жобасы; Қостанайдағы «Агромаш холдинг» пен «Госельмаш» кәсіпорындарын, 

комбайн шығару кәсіпорны және «ҚазБелАЗ» БК ЖШС базасында «БелАЗ» карьерлік 

және шахталық техникасын шығару кәсіпорындарының өнімдері Одақ аясындағы 

елдердің игілігіне айналып отыр. Бұлар Қазақстанда шығарылып, экономикалық 

қауымдастыққа мүше мемлекеттер арасында қызмет көрсететіні белгілі. 

Интеграциялық одақтың жұмыс істей бастаған шағында өзгеде жоқ, тек 

Қазақстанда ғана бар, ал әлем бойынша бәсекелесі санаулы ғана бірегей өндіріс 

ошақтары республикада аз емес. Солардың бірі-мойынтіректер мен тегіршіктер мен 

тісті доңғалақтар элементтерін шығаратын «Степногор мойынтірек зауыты» АҚ. 

Рельсік көлікке арналған роликті цилиндрлік мойынтіректер өндірісімен айналысатын 

бұл кәсіпорын өнімнің 100%-н Ресейге жөнелтеді. «КазАрмаӨнеркәсібі» ЖШС мен 

«Өскемен арматура зауыты» АҚ мүшелері мен вентильдері, Алматы облысындағы 

«Қайнар-АКБ» ЖШС мен «Zhersu power» ЖШС батареялары мен аккумуляторлары 

отандық озық өнімдер санатында есептеледі. Бұлардың өнімдері әлемдік нарықта да 

жоғары сұранысқа ие болып келеді. 

ЕАЭО-ның болашағы туралы сөз еткенде, Елбасы атап көрсеткендей, бүгінгі күні 

өзара іс-қимысымыздың кем дегенде 15-20 жыл алға жетелейтін алыс көкжиекке көз 

тігуіміздің қажеттілігі айтылады.  XXI ғасырдың алғашқы жартысында Қазақстанның 

алдында екі маңызды мәселені шешу міндеті тұр. Біріншіден, әлемнің аса-маңызды 

экономикалық макроаймағына айналып, Шығыс пен Батыстың, Еуропа мен Азияның 

«экономикалық көпірі» болатын сапаға қол жеткізу арқылы бәсекелестікке 

қабілеттілігімізді арттыру. Екіншіден, әрбір мүше мемлекеті әлемнің барынша дамыған 

елдері қатарына енгізуді қамтамасыз ету. Еуразиялық экономикалық одақ 

халықтарымызға ауыртпалық емес, игілік бола білуі керек. Президент Н.Ә.Назарбаев 

атап көрсеткендей: «Біз тек осындай жолды ұстана білсек қана еуразиялық 

тартымдылығын арттырамыз және оның айқын мақсаттарына деген күмәнді біржолата 

жоятын боламыз». [8] 

ЕАЭО туралы шартқа сәйкес оның органдарының жұмыс тілі-орыс тілі болып 

саналады. Ал мүше-мемлекеттер үшін міндетті сипаты бар шешімдер, экономикалық 

одақ шеңберіндегі халықаралық шарттар мүше-мемлекеттердің заңнамасына сай 

олардың мемлекеттік тіліне аударылады. Қазір ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 

экономикалық әлеуеті артып, өзара ынтымақтастығы дамыған сайын мемлекеттік 

тілдерінің де терминдік өрісі кеңейіп, қолдану аясы арта бастағаны байқалып отыр. 

Осыған орай жақында Мәскеудің «Языки народов мира» баспасынан жарық 

көрген орыс-армян-беларус-қазақ-қырғыз-ағылшын тілдеріндегі «Еуразиялық 

экономикалық одақ сөз тіркестері» деп аталатын анықтамалық сөздікті айтуға болады. 

2800-ден астам сөздер мен сөз тіркестерін қамтитын, ТМД кеңістігінде тұңғыш рет көп 

тілді форматта жарық көрген бұл сөздіктің Еуразиялық экономикалық одақ құжаттарын 

мүше-мемлекеттердің тілдеріне бірізді етіп аудару қажеттілігінен туындағаны белгілі. 

Сөздікті белгілі журналист-публицист, ғалым-дипломат, филология 

ғылымдарының докторы, Ресей Аудармашылар одағының мүшесі Серікқали 



456 
 

Байменшенің басшылығымен Еуразиялық экономикалық комиссияның Одақтың 

нормативтік аудару бөлімі әзірлеген. 

Қорыта келгенде, жоғарыда сөз болған оңды жетістіктер Еуразиялық 

экономикалық одақтың қалыптасу кезеңінен өткенін, сондай-ақ, әлемдік экономикалық 

қауымдастық алдында күшті, сенімді, ұзақ мерзімді ұйым ретінде орныққанын 

білдіреді. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
 

Из  опыта работы 

История – особая дисциплина: ее нельзя преподавать  не «пропустив» через себя. 

Историю нельзя преподавать без осознанной гражданской позиции. По сути, 

преподаватель истории  в учебном заведении  проводник государственной политики,  

человек, формирующий мировоззрение  учеников, студентов. Отсюда и спрос, и 

ответственность высоки.  

Вопрос «Как сегодня преподавать историю?»  волнует каждого учителя, 

преподавателя истории. 

Современная педагогика предлагает сегодня учителю великое множество 

технологий: модульно – блочное, проектную деятельность, компьютерные 

программные технологии, проблемное обучение  и другие. Объединяющими для 

современных технологий является мотивирование на самостоятельность, 

формирование логического мышления, в конечном итоге – воспитание творческой 

личности. Процесс, требующий ежедневного кропотливого труда и преподавателя и 

обучающегося.  

Преподавание истории в учебном заведении технического и профессионального 

образования  должно быть, как и в школе, интересным, развивающим, увлекательным и 

запоминающимся.  Этого хочет добиться каждый преподаватель, идущий на свой урок. 

Наиболее полно этого удается достичь, опираясь на развитие творческих способностей 

студентов,  их самостоятельную познавательную деятельность  посредством 

применения на уроках истории метода исследовательских  проектов.  Открывать, 

искать, исследовать – эти слова становятся ключевыми в организации учебной 

деятельности обучающихся.  
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Мой педагогический опыт формировался в условиях колледжа, ведущего 

подготовку рабочих кадров. Основной контингент  студентов составляют выпускники 

основных и средних общеобразовательных  школ  сельской местности Акмолинской и 

Северо-Казахстанской областей.  Выпускники  школ города Кокшетау составляют в 

среднем 30-35 %.  

В большинстве обучающиеся из семей со средним и низким уровнем дохода,  15%   

студентов  - сироты и находящиеся под опекой.  Средний  балл   свидетельства об 

окончании  школы  абитуриентов   составляет  3, 6 балла. На первый курс учебных 

заведений технического и профессионального образования поступают подростки 14-15 

лет, что соответствует 10 классу общеобразовательной школы. Задача педагога 

колледжа- повышение познавательного интереса вчерашних  школьников, мотивация к 

освоению общеобразовательных дисциплин. Исследовательская работа как нельзя 

лучше подходит для решения данных вопросов, т.к. исследования основываются на 

активной самостоятельной работе, на критическом восприятии разнообразных 

источников исторических знаний, учат осмыслению понятий и переживанию явлений и 

событий практическое применение.  

С целью теоретической подготовки к применению исследовательской, проектной 

технологий, мною изучены работы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, 

П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А.Г. Асмолова, В.В. Рубцова о системно-

деятельностном подходе к обучению. Исследования  В.В.Гузеевой, Е.С. Полат и Г.К. 

Селевко о новых образовательных технологиях, основанных на компетентностном 

подходе к обучению.   

Исследовательский, проектный  метод на уроках истории применяю на практике с 

2005 года. Начинала  заниматься  проектами в общеобразовательной школе. Сначала 

это были итоговые творческие работы по различным темам, в которых предлагалось 

проанализировать главные события, выдающиеся научные открытия, определить роль 

личности в истории. Защита этих исследований организовывалась в конце учебного 

года на уроках итогового обобщения. 

С обретением суверенитета Республики Казахстан перед нашим обществом 

встала задача-воспитание гражданской позиции у молодого поколения. Для 

практической реализации  программы гражданского образования организация  МФИС 

(Международный Фонд Избирательных Систем) в 1999 г. предложила  проект создания 

Ученических комитетов действий, в задачи которой входит рассмотрение и решение 

общественно значимых проблем. Мои ученики предложили принять участие в 

разработке данных социально значимых проектов.  

После долгих дискуссий выбрали тему проекта - «Сквернословие. Как 

искоренить?». Интервью с творческой интеллигенцией,сотрудниками  инспекции по 

делам несовершеннолетних, школьными учителями, сверстниками, работа по сбору 

нормативных актов по данной проблеме, организация для младших школьников 

коллективных творческих дел «Чистое Слово», изготовление буклетов, альбомов  по 

общей теме «Сделай мир добрее» - результат двухмесячной работы над проектом. 

Защищая проект,  школьники продемонстрировали не только ораторское 

мастерство, но и знание законодательства, умение выбирать пути  решения проблемы. 

В конкурсе проектов учащихся города Кокшетау наша команда заняла третье место. 

Следующим этапом в моей практике, уже в профессиональном учебном 

заведении, стали исследовательские работы по истории и обществознанию, 

освещающие различные подходы к одному и тому же событию, явлению. В ходе 

учебных исследований студенты не только учатся  способам поисковой деятельности, 

но и овладевают  новой информацией, ранее неизвестной, активизируется 

познавательная деятельность. 
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 За годы работы в колледже студентами выполнены исследовательские работы, 

целью которых было: 

создание условий для развития творчества, самоопределения и самореализации; 

приобретение навыка исследования как универсального способа освоения 

деятельности через повышение мотивации к учебной деятельности и активизации 

личностой позиции в обучении. 

К примеру, исследовательский проект «Я остаюсь с вами», разработанный 

студентами относится к долгосрочным по продолжительности работы. 

Цель работы: изучить истории создания памятников Шокану Уалиханову. 

Из поставленной цели выделены задачи: 

-изучить историю создания памятников Шокану в Республике Казахстан, г. Омск 

(РФ) 

-изучить литературу об авторах памятников  

-изучить легенды памятников 

-проследить роль памятников в восспитании уважения к человеку, истории, 

Родине. 

Предмет исследования: памятники Шокану на могиле (Алматинская область), 

памятник в городе Кокшетау, памятник в городе Омске, памятники в городах Алматы, 

Семее, описание бюста в городе Кокшетау. 

Этапы работы: 

1. Сбор и обработка материалов. Работа в архивах г.Кокшетау и  Акмолинской 

области, в библиотеках, Центре по охране историко-культурного наследия 

Акмолинской области 

2. Поиск связи с родными и близкими скульптора Т.Досмагамбетова , интервью с 

Прокопьевой О., встреча с ветераном Великой Отечественной войны Сеитовым Б.О., 

бывшим руководителем Кокшетауского областного управления культуры 

Муратбековой К.А. 

3. Написание проекта. Выпуск свода памятников Шокану. 

Методы, использованные в работе: 

1. Обработка архивных материалов. 

2. Работа с материалами Центра по охране историко-культурного наследия 

Акмолинсокй области. 

3. Интервьюирование. 

4. Анкетирование. 

5. Подготовка слайдов. Составление свода памятников. 

Практическое применение: документы могут быть использованы на уроках 

истории, литературы, истории композиции, культурологии, внеклассных мероприятиях. 

Новизна исследования:использованы газетные материалы, не использовавшиеся 

ранее, фотографии из личных архивов. 

В ходе работы над проектом студенты работали с материалами архивов г. 

Кокшетау и Акмолинской области, найдена статья в газете «Степной маяк» об 

открытии памятника Шокану в августе 1971 года, установлена  связь с соратником 

скульптора Т.Досмагамбетова Ольгой Прокопьевой, проведено телефонное 

интервьюирование, а с очевидцем открытия памятника Шокану в 1971 году, ветераном 

войны Сеитовым Б.О., Муратбековой К.А. встретились лично. Анкетирование 

студентов колледжа, вопросы случайным прохожим помогли студентам  выяснить: 

«Подавляющее большинство не знает авторов памятников». По окончанию работы над 

проектом проведены несколько классных часов в группах студентов колледжа с 

презентацией проекта, приняли участие в субботнике по благоустройству памятника 

Шокану. В сборе материалов помогали и работники областного Центра охраны 
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памятников. В Центре охраны памятников ознакомились с паспортом памятника 

Шокану, планом мероприятий, проводимых по охране памятников в целом по городу и 

области. 

Знакомство с интересными людьми, работа с историческими документами, 

найденные редко публикуемые изображения скульптур Шокану, находящиеся в 

архивах авторов, участие в конкурсе проектов среди учащихся учебных заведений 

ТиПО – это самое полезное для студентов  при работе над исследовательским 

проектом. Исследовательская работа расширяет учебные возможности урока, 

способствует формированию навыков публичного выступления, аргументированной 

защиты идеи, совершенствуют навыки работы с документами, компьютерной верстки, 

оформления результатов работ. В итоге работы над проектом «Я остаюсь с вами» 

составлен Свод памятников Шокану Уалиханову на территории Казахстана, описание 

памятника в г.Омск. 

Информационный проект «Медианасилие и права детей»  также относится к 

категории долгосрочных проектов. Работа над проектом длилась три месяца. 

Студенткой Манжула М. проведен анализ проблемы, степень изученности данного 

вопроса, социоопросы школьников (школы №11 г.Кокшетау, средней школы №1 

г.Макинска), студентов, сняты видеоинтервью с психологом Управления внутренних 

дел Акмолинской области Курмановой Р.К., капитаном полиции, инспектором отдела 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних Белик М., капитаном полиции 

г.Макинска Манжула Д.А., беседа с выпускающим редактором телепрогамм областного 

телевидения «Оқжетпес» Журумбаевым К., анализ телепередач, компьютерных игр. 

В результате работы Манжула Мариной составлены рекомендации «Как 

уберечься от медианасилия» подросткам, родителям, педагогам, всем, кому 

небезразлично будущее. 

Краткосрочные исследовательские проекты – один из видов на уроках истории. 

Особенность таких проектов: соответствие тем проектов перспективно-тематическому 

планированию по дисциплине. Темы проектов данного вида предлагаю в начале 

изучения раздела. Темы могут быть выбраны студентами исамостоятельно. В 

последние годы акцент при работе над проектами по учебным темам делаю на 

материал по краеведению. Практика показывает: использование местного материала на 

уроках как средства конкретизации не только не вызывает перегрузки обучающихся, а 

значительно облегчает усвоение систематического курса истории, способствует 

прочному запоминанию. Использование материалов по истории края способствует 

конкретизации событий, а изучение судеб людей в каком-либо историческом времени, 

позволяет лучше понять значение происходившего и установить синхронность событий 

в стране, мире и крае. Привлекая краеведческий материал, стараюсь приблизить 

историческое прошлое к сознанию нынешнего поколения. Краеведческий материал 

способствует самостоятельной умственной деятельности обучающихся, позволяет 

осуществлять поисковую работу на более доступном и близком уровне. 

К примеру, после изучения темы «Казахстан в годы Великой Отечественой 

войны» студентами Андреевым А. и Даутбаевым А. проведено исследование 

«Предприятия, эвакуированные в годы войны в город Кокшетау». Интересные 

документы найдены в архиве города Кокшетау: протоколы заседаний горкома партии о 

положении эвакуированных, решения Кокчетавского горкома партии о выделении 

зимней одежды эвакуированной учительнице музыки, устроившейся в школе № 2 

города. Многие протоколы велись на использованных листах бумаги,  обрывках газет. 

Это дало возможность ребятам сделать вывод о тяжелом экономическом положении 

военных лет, актуальности лозунга «Все для фронта-все для Победы!». 
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Исследовательская работа, презентованная на уроке истории, вызвала 

неподдельный интерес сокурсников, побудила их самим поинтересоваться историей 

своего города. В дальнейшем группа студентов, обучающиеся специальности «Монтаж 

и эксплуатация санитарно-технических систем и вентиляции» подготовили 

исследования «Предприятия города Кокчетав в годы индустриализации», 

«Предприятия  города Кокшетау в наши дни». 

Сравнение двух исследований показало положительные изменения в области 

промышленности города. 

Часто студенты, обучающиеся в учебном заведении технического и 

профессионального образования, не владеют навыками анализа и обработки 

документов, не умеют находить необходимую информацию. В таких случаях 

предлагаю оформить материалы в прикладном виде. Это могут быть макеты 

памятников, стоянок древних людей, рисунки, слайды, кроссворды, ребусы, различные 

другие творческие работы. Все это помогает создать у обучающихся исторические 

представления, в силу занимательности предлагаемого материала развиваются 

любознательность и познавательные способности, повышается качество знаний.  

Формирование исследовательских навыков, способствующих развитию 

творчества студентов, применяю и во внеклассной работе. Викторина «Край голубых 

озер», проведенная на рамках Недели истории, побудила студентов поиску ответов. А 

это,  в первую очередь – работа с источниками в библиотеках, Интернет-ресурсах. 

Приведу примеры вопросов викторины: 

1. Назовите дату основания Кокшетауского окружного приказа. 

2. Приказ об основании Кокшетауского огруга был подписан человеком, чьим 

именем в настоящее время названа одна из улиц города. 

3. Почему Кокшетауский приказ не был открыт на берегу озера Үлкен Шабақты 

(Большое Чебачье), как предполагалось первоначально? 

4. Объясните выбор строительства города на берегу Копа. 

5. Кто был избран первым старшим султаном Кокшетауского приказа? 

Интересной и необычной по форме проведения стал конкурс фотографий «на 

прищепках»-«Любимый город – родные лица». Цель конкурса – привитие любви к 

родному городу, познавательного интереса у изучению его истории. 

Исследовательская работа, связанная с краеведением, проведенная студентами 

специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных 

средств», посвящено проблеме озера Копа. Итогом работы стало эссе «С болью и 

надеждой». Работа приняла участие в републиканском конкурсе «Сақталады табиғат-

аяласа азамат». 

Формирование гражданской активности молодого поколения неразрывно связано 

и с экономической грамотностью, навыками работы по разработке бизнес – проектов.  

Группа студентов колледжа под моим руководством разработала проект «Организация 

бюро молодежных инициатив «Таңдау» - пропаганда национальных игр, отмеченный 

грамотой республиканского конкурса «Лучшее учебное заведение по подготовке 

кадров для энергетической отрасли» в рамках проекта BritishCouncil «Навыки и 

трудоустройства». В ходе исследовательской деятельности студенты учились  

формулировать цель, планировать ее осуществление, проводить постоянную 

рефлексию продвижения к цели, готовить и предъявлять результаты. 

Исследование позволяет разнообразить коммуникативные связи  студентов  с 

социумом. Выполненные работы приносят удовлетворение, позволяют почувствовать 

себя творцами, исследователями нового, способствуют становлению личностных 

компетентностей, дает возможность пропустить полученную информацию через свой 
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внутренний мир, учит сочувствовать, сопереживать, воспитывает человека, 

гражданина, патриота. 
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ЖАНРОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЮРКСКИХ МИФОВ 
 

Мифы - один из своеобразных и самобытных жанров фольклорного 

наследиянарода. Являясь самым архаичным жанром фольклора, мифы занимают особое 

место в духовной жизни тюрков.Далекие предки тюрков выразили в мифах свое 

мировоззрение, поэтому они представляют собой сумму их регламентаций и морали. 

Мифы, являясь воплощением мифологических представлений, играли дидактическую 

роль: являлись первоначальным сводом правил и запретов, возникших еще в условиях 

первобытнообщинного строя. Они имели определенное функциональное значение: 

поясняя устройство вселенной, регламентируя поведение человека в тех или иных 

жизненных ситуациях.Мифология открывает возможности для раскрытия особенностей 

мировидения далеких предков, понимания и оценки ими своей жизни и деятельности. В 

мифах содержатся истоки духовной культуры и художественного творчества народа, 

предопределяющие особенности генезиса и поэтики фольклорных жанров, их 

дальнейшую эволюцию. Тематика мифов тесно сопряжена и с вопросами 

мировоззренческого характера. В мифах отражены многовековые напластования, 

вобравшие в себя многие верования, господствовавшие в разные эпохи. В них 

содержатся бесценные сведения о своеобразии художественного мышления древности. 

Кроме того, мифы, являясь архаическим жанром, в наибольшей степени исчезающий 

пласт устно-поэтического творчества тюркского народа. 

Тюркская мифология сыграла важную роль в жизни людей на ранних стадиях их 

развития. В ней утверждалась принятая в данном обществе система ценностей, 

поддерживались и санкционировались определенные нормы поведения. И в этом 

смысле они были важными стабилизаторами общественной жизни. Главное их 

назначение состоит в том, что они устанавливали и поддерживали гармонию между 

миром и человеком, природой и индивидом, в чем мифам помогают обряды, тем 
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самым, обеспечивая внутреннее согласие человеческой жизни.Из всех жанров устного 

творчества тюрков внимание историков, этнографов и фольклористов в первую очередь 

привлекали мифы, предания и легенды, которые рассматривались ими как один из 

важнейших источников для изучения истории, быта, верований, материальной и 

духовной культуры народа. Их познавательное значение было признано давно. На всем 

протяжении собирания и исследования фольклорных текстов они стали составной 

частью этнографического изучения народа и использовались для освещения вопросов 

этнической истории, мировоззрения, устно-поэтического творчества.Отчетливо 

выделяются рассказы о небесных телах и звездах. К этой группе мифов примыкают 

небольшие по объему, но весьма яркие и колоритные рассказы о конкретных явлениях 

природы, горах и скалах, о реках и озерах, образование которых нередко соотносится с 

возникновением земных форм жизни, или они представляются как 

очеловеченные персонажи, нередко в свете каких-то мифологических актов 

первотворения. Почти все эти повествования носят этиологический характер. Основной 

причиной возникновения таких мифов как «системы реализованного мировосприятия» 

является всеобщее оживление природы и видимого мира, осознание того, что каждое 

явление обладает личной жизнью и волей и может действовать по образу и подобию 

людей. По этиологическому принципу создавались и бытовали, в сущности, все мифы о 

животных: почему у того или иного животного, зверя или птицы такие именно 

качества, организм, окрас.По-видимому, древнейшими из них являются те, в которых 

отразилась вера в духов-хозяев гор, воды, тайги. Древний человек 

первобытнообщинного строя, в период возникновения патриархальной 

семьи, воображал окружающий мир населенным духами, которых он создавал в мыслях 

по своему подобию и образу жизни. Как в человеческом обществе имелся патриарх - 

глава рода, «хозяин семьи», так и в мифах отражается вера в духов-хозяев горы, воды, 

огня. Это говорит об особой устойчивости архаических представлений, объясняемой 

многими факторами. Основное из них -единство человека и природы, которое 

выражалось в том, что хакасы наделяли духов-хозяев всеми человеческими качествами, 

начиная с внешних характеристик, кончая образом жизни. 

Вся сложная жизненная система древнего человека состоит из отдельных табу, 

рекомендаций, что передается, в частности, посредством небольших произведений. 

Мифология - весьма архаическая и вместе с тем очень живучая форма творческой 

фантазии. Она выступает доминантой духовной культуры в первобытных и отчасти 

древних обществах, господствующим способом глобального концептуализирования. В 

первобытной культуре мифология скрепляет еще слабо дифференцированное 

синкретическое единство бессознательно-поэтического творчества, первобытной 

религии и зачаточных форм донаучных представлений об окружающем мире. 

Мифология составляет почву и арсенал ранних форм как религии, так и поэзии, она 

является словесным выражением отношения людей к священным культам. Известно, 

что в раннюю пору жизни древних людей в условиях строгих регламентации и запретов 

важную роль играли всевозможные культы (предков, хозяина горы, огня, животных и 

т.д.). Они создавались на основе воззренческих явлений. Иллюзорно создаваемая 

действительность постоянно переносилась древними людьми на окружающую среду и 

мир положительных и отрицательных духов.В мифе нерасчленимо сосуществуют 

элементы бессознательно-поэтического, зачатки религиозных представлений и 

ритуалов. На ранних стадиях развития мифы большей частью были кратки по 

содержанию, лишены связной фабулы, но постепенно становились более сложными по 

структуре, превращались в развернутые повествования, связываясь друг с другом, 

образовывали циклы.Приобретая жизненный опыт, творцы произведений, постепенно 

включают в них жизненные реалии, художественно перерабатывая собственные 
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наблюдения и опыт. Поэтика мифа не изобилует изобразительно-выразительными 

средствами. Они несут не поэтическую, а смысловую и характерологическую функции: 

1) Персонажи божественного происхождения, которые связаны с 

мифологическим Верхним миром, это: Худай, Ымай. Верховным божеством у древних 

тюрков считалось Тенгри — Небо, почитание которого уходит корнями в хуннскую 

эпоху. Древние тюрки устраивали Тенгри специальное моление. До недавнего времени 

своим высшим божеством считали Небо, именуя его тем же словом,и шаманисты — 

алтайцы, тувинцы, качинцы, бельтиры и другие народности и племена Саяно-

Алтайского нагорья. Еще в начале нашего столетия некоторые из них устраивали Небу 

специальные моления. В памятнике в честь Кюль-тегина соответствующая строка в 

транскрипции и переводе П.М. Мелиоранского гласит: «Умаj-тäг öгäм катун кутына 

iнiм кÿl-тäгiн äр ат болды», что значит: «Для (т.е. на радость) ее Величества моей 

матери-катун, подобной Умай, мой младший брат, Кюль-Тегин, стал зваться мужем»[1, 

17]. К переводу П.М. Мелиоранский дал следующее примечание: «В переводе я принял 

слово „кут, счастье" за титул... грамматически возможно перевести и „на счастье моей 

матери". „Умай" есть известное божество, до сих пор почитаемое шаманистами на 

Алтае (см. в словарях В.Радлова и В.Вербицкого)». Почитание Умай, видимо, очень 

древний культ, сложившийся у кочевников задолго до того времени, каким он 

датируется руническими надписями. Об этом говорит и его тесная связь с культом 

огня, т.е. с одним из древнейших культов первобытности, также хорошо 

сохранившимся у многих современных тюркских народов Сибири и Средней Азии (и 

не только у тюркских), выражающихся в олицетворении огня в образе женского 

божества. Умай и кут одинаково считались жизненным началом, находившимся в 

человеке. Оба термина по отношению к человеку употреблялись как синонимы, в 

зависимости от возраста. Связь Умай и кут видна также в представлении об Умай, 

охраняющей жизнь не только детей, но и взрослого человека, наподобие «ангела-

хранителя» [2, 95]. В основе почитании Умай у тюркских народов лежала, видимо, 

очевидная связь рождения ребенка с материнским началом. Это следует и из того, что 

слово умай означает еще «чрево матери, послед, пуповину». Но если слово умай 

связано с названием жизненного начала только человека, то кут трактуется в этом 

смысле гораздо шире и распространяется на домашний скот, зверей, растения и 

становится (у шаманистов) одной из душ человека.Не менее известен факт почитания 

древними тюрками божества Йер-Суб, т.е. Земли и Воды. Характерное для древних 

тюрков почитание священных гор особенно широко было распространено у алтайцев, 

тувинцев, хакасов, шорцев. Большинство остальных божеств только упоминается в 

мифах. Известны лишь их имена и функции, (что типично и для других мифологий), 

реже даются краткие сведения об их деятельности. Чётко прослеживается разделение 

божеств на добрых и злых. Добрые божества имеют преимущественно небесное 

происхождение. Незримые, они населяют небесные миры; 

2) Группа персонажей, обитающих в мифологическом Среднем мире, это: духи-

хозяева гор, воды, огня, а также некоторые демонологические персонажи (мусмал, 

поончах, мохсагал, сузетка); 

3) К мифологическим персонажам Нижнего мира относятся Эрлик-хан, Айна и др. 

Злые божества, как правило, хтонического происхождения. Их функции чётко 

определены: они олицетворяют опасности, подстерегающие человека в горах (это 

основное место обитания злых божеств), и управляют атмосферными явлениями. Злые 

божества, в отличие от добрых, принимают определённый зримый облик. Иногда они 

нападают на добрых богов.Одна из закономерностей развития религиозно-

мифологического мировоззрения состоит в его постепенной антропоморфизации.   

Главными персонажами наиболее архаичных мифов являются звери, человек же 
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занимает подчиненное по отношению к ним положение. На поздних же этапах развития 

картина прямо противоположная. Некогда обожествлявшиеся животные отходят на 

задний план, вытесняются антропоморфными персонажами, лишь отдельные, 

пережиточные следы напоминают об их былом значении. Первобытный человек еще не 

отделял себя от природы, «я» от «не я». Существовавшие среди людей родоплеменные 

отношения он переносил и на природу, весь окружающий мир. Один из мифов, 

отражающих представления о зооморфных предках, дошел до нас через посредство 

китайского источника. В нем говорится, что род из дома Хунну (Сунну) по прозванию 

Ашина был разбит в сражении и совершенно истреблен. В живых остался один 

десятилетний мальчик. Отрубив у него руку и ногу, враги бросили его в болото. Там 

его и подобрала волчица, которая вырастила мальчика. Через десять лет волчица 

родила десять сыновей, ставших родоначальниками десяти тюркских племен. В других 

версиях вместо мальчика фигурирует девочка, а спасает ее волк или же другие 

животные. Почитание предками тюрков животных, считавшихся основателями рода, 

племени, уходит в древнетюркскую эпоху. По китайским источникам, лучшие части 

тюркской кавалерии назывались «волками», на их знамени изображалась волчья 

голова. Понятия «тюркский хан» и «волк» выражались одним словом [3,66]. С 

распадом древнетюркской общности распался и всеобщий тотем тюрков. Тотемом 

стали отдельные части тела зверя или его необычайная масть. Так появился тотем 

Белый волк.  

Он стал главным тотемом огузов-кыпчаков в X–XII веках. В одной доныне 

бытующей тюркской легенде говорится о кочевом племени, заблудившемся в лесах и 

окруженном врагами. Белый волк-покровитель племени вывел людей из окружения и 

спас от гибели. Величина и сила волка были таковы, что его сравнивали с легендарным 

общетюркским героем – исполином Алыпом.  

Отзвуки почтительного отношения к волку-покровителю дошли до наших дней в 

виде примет и поговорок. Так, тюрки считали завывание волка хорошей приметой – 

предвестием мирных, спокойных лет. А о человеке, достигшем больших успехов, и 

сейчас говорят – буресе улый (его волк воет).  

Другим широко распространенным тотемом был Барс. Среди археологических 

находок нередки замки в виде фигурок барса, бронзовые статуэтки мужчины или 

женщины верхом на барсе, причем женская фигурка – с ребенком на руках. Нередко 

барс изображался крылатым и рогатым, связь его не только с землей, но и с небом, 

считалось приметой избранности, счастья. Могущественные древнетюркские каганы 

носили имя ирбис – снежный барс (Ирбис Ышбара, Ирбис Дулу хан, Ирбис Шегуй хан, 

Ирбис Буре хан.). Его отголоски дошли до нас в виде антропоминов  Илбарс, Акбарс, 

Жан-барс. В тюрко-монгольском «зверином календаре» с 12-летним циклом вместо 

года Тигра был год Барса. По народным приметам особенно удачным считался именно 

этот год. «В год Барса все сей, хотя бы просо сей», «Год Барса – богатство», – 

предсказывали народные приметы. Как видим, в самых древних мифах в качестве 

образов выступали животные, явления природы и небесные тела. На последующих 

этапах развития мифологии прослеживается процесс перехода к 

изображению героев зооморфного и антропоморфного облика, сохраняющих 

отдельные признаки животных. Мифологические образы - духов-хозяев гор, воды, 

огня, а также «священных могущественных животных» отличаются в самых древних 

видах мифов.  Мифология послужила почвой для дальнейшего развития 

народной поэзии. Сюжеты, отдельные мотивы и образы стали 

средствами поэтического языка, основой новых художественных форм, пришедших на 

смену мифотворчеству. В других жанрах фольклора может наблюдаться усиление или 

ослабление функций персонажей. Если отрицательные образы становятся преградой на 
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пути народного героя, борются против него, то положительные мифологические образы 

трактуются как их помощники. Поэтизация и героизация этих образов развивались 

постепенно и наиболее ярко отразились в героическом эпосе и сказке Культ огня у 

тюрков был связан с верой в его могущественную очистительную силу от 

зла,дарованную Тенгри [5,72].Сохранились сведения византийского посла Земарха 

(568г), который прежде чем был допущен к кагану, прошел очищение огня. С культом 

огня связан погребальный обряд тюрков - обычай сожжения умерших. Среди глубоко 

почитаемых обьектов природы у тюрков был металл-железо,из которого ковали 

оружие. Оно встречается во всех легендах,в которых древние тюрки излагали историю 

своего происхождения.Взаимные контакты и географическое соседство тюркоязычных 

народов способствовали порождению многих общностей в мифологии.В своем 

развитии мифы подвергались влиянию тех или иных мировоззренческих и социальных 

идей. Сохраняя свою ранее сложившуюся композицию и мифологические образы, 

мифы обогащались ранними христианскими воззрениями или дополнялись 

библейскими мотивами. 

Следовательно, свой отпечаток на мифологическую систему тюрков накладывали 

исторические и социальные изменения. В результате чего шел процесс ее 

трансформации -происходило упрощение и отмирание отдельных элементов, 

появлялись новые элементы. Общий процесс развития религиозных воззрений привел к 

деформациям и изменениям представлений о мифологических персонажах. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Инвестиционный процесс не существует обособленно, а всегда включен в какое-

то пространство следующего уровня. Это означает, что он должен быть рассмотрен в 

рамках целостного подхода, то есть пространственного рассмотрения системы во 

взаимосвязи с другими системами. Любой субъект ориентирован на развитие, всегда 

требующее восполнения каких-то ресурсов и изменения определенных свойств. 

Ориентация на устранение этого дефицита собственными силами приводит к резкому 

замедлению роста, поскольку требует от субъекта заниматься несвойственной 

деятельностью, отвлекая на это его основные ресурсы. 
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В условиях специализации ограниченность собственных средств заставляет 

субъекта искать объект, свойства которого позволяют восполнить существующий 

дефицит при минимальных вложениях. Необходимость в инвестициях возникает в том 

случае, когда потенциал найденного объекта не удовлетворяет нужным критериям и 

требует определенного внешнего участия для его развития. Возможность 

осуществления инвестиций возникает в том случае, когда субъект обладает ресурсами 

или свойствами, позволяющими оказать нужное воздействие на требуемые свойства 

объекта. 

Инвестиционный процесс - это специфичный для определенной инвестиционной 

среды процесс приобщения инвестора к объекту инвестиций, осуществляемый с целью 

получения управляемого инвестиционного дохода посредством инвестирования. Когда 

инвестиции и инвестиционный доход имеют разное предметное наполнение, то есть 

принадлежат разным сферам деятельности, множественные инвестиционные процессы 

делают эти сферы взаимопроникающими друг в друга, в результате чего происходит 

локальное управляемое изменение динамики их развития. Это, в свою очередь, 

вызывает цепную реакцию развития связанных сфер. Таким образом, инвестиционные 

процессы позволяют создать и поддерживать цепную реакцию развития связанных 

сфер деятельности и являются фактором ускорения экономического роста. 

Согласование интересов участников инвестиционного процесса обеспечивается 

созданием и эффективным функционированием инвестиционного механизма 

регулирования, как системы методов, форм, источников финансирования, 

инструментов воздействия на процесс воспроизводства. 

Регулирование (от лат. regula – правило, regulare – подчинять правилу) – это  

воздействие на объект, управление, посредством которых достигается состояние 

устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных 

параметров. (Словарь терминов антикризисного управления). 

В централизованной экономике регулирование осуществляется с помощью 

преимущественно директивных, распорядительных методов, в рыночной – путем 

использования в основном рыночных регуляторов, настройки рыночного механизма. 

В странах с развитой рыночной экономикой государство в процессе 

регулирования инвестиционной деятельности принимает на себя одновременно 

несколько функций. 

Первая функция – это регулирование (стимулирование или ограничение) общего 

объема капиталовложений частного бизнеса. По сути дела, это главная 

макроэкономическая функция по управлению инвестиционным процессом в развитой 

рыночной экономике, осуществляемая через политику ссудного процента, денежную, 

налоговую и амортизационную политики. 

Вторая функция – это выборочное стимулирование капиталовложений в 

определенные предприятия, отрасли и сферы деятельности через кредитные и 

налоговые льготы, например, с помощью инвестиционного кредита. 

Третья функция – это прямое административное вмешательство в 

инвестиционный процесс с целью ввода  или вывода определенных  производственных 

мощностей  путем согласования  планов и действий крупнейших корпораций. 

В Японии, например, когда возникает такая потребность, в законодательном 

порядке определенная отрасль переводится на режим, разрешающий 

административную координацию капиталовложений на определенный срок. По 

истечении этого срока режим пересматривается или отменяется. В США роль 

государства в принятии инвестиционных решений существенно отличается от японской 

или даже западноевропейской практики. Чисто административные решения 

принимались здесь в этой области лишь в годы первой и второй мировых войн или же в 



467 
 

сфере военных инвестиций в годы холодной войны. Американская хозяйственная 

практика в области регулирования и управления инвестициями в большей степени 

ориентирована на реализацию принципов экономической свободы и экономического 

либерализма, нежели на серьезное прямое вмешательство в экономический процесс, 

которое традиционно рассматривается как их недопустимое ограничение. Поэтому в 

США роль государства в принятии инвестиционных решений также традиционно 

связывается с разработкой и осуществлением государственных инвестиционных 

программ, осуществляемых правительственными агентствами или государственными 

корпорациями (в области обороны, космоса, поиска новых источников энергии), 

строительства объектов материальной инфраструктуры (автострад, дорог, мостов, 

очистных сооружений), а также для выполнения крупных региональных 

инвестиционных программ. 

Финансовые инструменты регулирования инвестиционного процесса 

характеризуют способы влияния на его параметры и динамику – на основе создания 

условий, обеспечивающих, с одной стороны, повышение эффективности использования 

задействованных ресурсов, с другой – в  целом экономическую целесообразность их 

привлечения. Эта группа инструментов ориентирована главным образом на вовлечение 

в инвестиционный процесс негосударственных средств, что определяет такие 

особенности их применения, как избирательность и гарантированность действия в 

течение всего срока реализации инвестиционного проекта. Финансовые вложения  

государства в  виде  субсидий и дотаций должны быть строго ограниченными, так как 

их природа (безвозмездный и бессрочный характер предоставления) обусловливает 

возможность неэффективного использования средств даже в большей степени, чем при 

других разновидностях государственного финансирования. В связи с этим существует 

необходимость в разработке организационных схем этих финансовых 

вложений.Организационные инструменты регулирования инвестиционного процесса, 

связанные и с организацией таких интегрированных образований, как ассоциации, 

концерны, консорциумы или холдинги, характеризуют способы упорядочения и 

согласования интересов и действий всех участников инвестиционных проектов или 

конкретных инвестиционных программ. 

Практически все перечисленные инструменты регулирования в той или иной 

степени используются в Республике Казахстан.  

Однако пока они оказывают недостаточное влияние на инвестиционную 

деятельность, а именно на увеличение объемов и темпы роста производственных 

инвестиций и инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство, на их перевод в 

реальный сектор экономики, на улучшение инвестиционного климата. Соответственно, 

повышение инвестиционной активности, стимулирование и поддержание совокупного 

спроса на инвестиции являются актуальными задачами, решение которых возможно 

только при системном подходе к формированию и совершенствованию всей 

совокупности инструментов регулирования, поскольку использование с необходимой 

эффективностью каждого из них возможно только при достаточно развитом состоянии 

других. И прежде всего это относится к нормативно-правовым инструментам. 

Большинство отечественных экономистов отмечают, что проблемы, связанные с 

инвестиционными процессами в РК, в целом можно условно разделить на ключевые и 

сопутствующие. 

К ключевым проблемам можно отнести: 

• сырьевую направленность иностранного инвестирования; 

• неблагоприятный инвестиционный климат (как для иностранных, так и для 

национальных инвесторов). Оптимальный инвестиционный климат в стране 

определяется системой следующих показателей: потенциалом рынка страны; 
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обеспеченностью производства природными и трудовыми ресурсами; состоянием  и  

развитием  экономических  реформ; состоянием законодательной базы в сфере 

инвестиционной деятельности; характером льгот по налогам; особенностями принятия 

управленческих решений в государственных органах; уровнем развития рыночной 

инфраструктуры и валютного рынка; степенью устойчивости банковской системы; 

состоянием политического климата в стране. 

• относительную неразвитость фондового рынка, что затрудняет привлечение и 

эффективное использование портфельных инвестиций; 

• проблему ранжирования отраслей и производств с точки зрения возможности 

и необходимости привлечения иностранных инвесторов. 

Сопутствующими проблемами являются: недостаточная развитость системы 

корпоративного управления; отсутствие четких критериев для отбора инвестиционных 

проектов; нехватка персонала, владеющего современными методами в сфере 

международного менеджмента и маркетинга; отсутствие собственной системы оценки 

инвестиционного климата, особенно в отдельных регионах страны; отсутствие 

национальной системы мониторинга инвестиционного климата. 

Казахстан соперничает со многими странами, рынки которых более 

привлекательны  для инвесторов. Иностранные инвесторы считают, что 

инвестиционный климат в республике не стабилен, однако указывают на 

положительные изменения, произошедшие в экономике Казахстана за последние годы. 

Для дальнейшей рационализации инвестиционных процессов в стране следует 

ориентироваться не только на международные финансовые организации, но и на 

правительственные структуры тех промышленно развитых стран, которые в состоянии 

обеспечить поддержку проводимым экономическим преобразованиям в Казахстане и 

одновременно целеустремленно решать проблему обеспечения равных условий для 

деятельности национальных и иностранных инвесторов за счет установления для 

последних одинакового нормативно-правового режима с национальными инвесторами 

и в сфере налогообложения, и в сфере экспортных и импортных операций. 

Перспективные направления развития инвестиционных процессов в РК связаны с 

усилением государственного регулирования практики привлечения и расходования 

инвестиций, дальнейшим реформированием финансовой системы, развитием института 

государственных гарантий, обеспечением высокой эффективности использования 

выделяемых средств, их реальным воздействием на формирование оптимальной 

структуры экономики в разрезе отраслей. 

В регулировании процессов инвестирования экономики важная роль принадлежит 

государству, которое своей целенаправленной политикой призвано стимулировать этот 

процесс. С изменением отношений собственности, осуществлению мер по рыночному 

реформированию экономики роль государства должна оставаться достаточно активной.  

В то же время государственное  регулирование, отвечающее потребностям динамичных 

преобразований, должно учитывать изменяющиеся условия, одновременно являясь его 

катализатором. 

Таким образом, для оживления инвестиционной активности необходима система 

неотложных мер государственного регулирования, которая должна включать: 

рациональное использование государственных и частных инвестиций; 

совершенствование механизма формирования государственных инвестиционных 

программ; определение конкретных направлений инвестиционной деятельности с 

целью восстановления воспроизводственных процессов в экономике; содействие со 

стороны государства развитию рынка ценных бумаг и созданию эффективной системы 

трансформации сбережений в инвестиции; реорганизацию банковской сферы с целью 

усиления инвестиционной ориентации их финансовых ресурсов; продолжение работы в 



469 
 

направлении по созданию эффективной системы гарантирования инвестиций, 

направляемых в сферупроизводства; совершенствование амортизационной политики 

для увеличения собственных средств предприятий на инвестиционные вложения. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУЫ 
 

Қазақстанда кәсіпкерліктің, әсіресе шағын және орта бизнестің дамуы 

экономикалық реформаларды жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Ал, бизнестің 

жоғары деңгейде дамуын қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан белгілі бір 

дәрежеде қолдау көрсетілуі керек. Осыған байланысты бизнес  бастаманы қолдау және 

жеке бизнесті дамытуды ынталандыру мақсатында мемлекет тарапынан әр түрлі 

қолайлы экономикалық және құқықтық жағдайлар жасалуы тиіс.  

Мемлекеттік даму институттары Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлік 

субъектілерінің қалыптасуы мен экономикалық өсуін ынталандыру, сондай-ақ  елдегі 

жалпы иновациялық және инвестициялық белсенділікті арттыру, оның ішінде жоғары 

технологиялық, ғылыми сыйымдылықты өндірістерді, өндірістік инфрақұрлымды және 

өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға жәрдемдесу, ел экономикасына ішкі және сыртқы 

инвестицияларды тарту мақсатында құрылады. 

Елімізде бизнесті, соның ішінде шағын және орта бизнесті, әсіресе инновациялық 

бизнес пен венчурлік бизнесті дамытуға мемлекеттік даму институттарының қызметін 

ұтымды пайдалану және үйлестіру едәуір ықпал етеді. Олар жеке бизнес 

субъектілерінің қалыптасуы мен экономикалық өсуін ынталандыру, сондай-ақ елдегі 

жалпы инновациялық және инвестициялық белсенділікті арттыру, оның ішінде жоғары 

технологиялық, ғылыми сиымдылықты өндірістерді, өндірістік инфрақұрлымды және 

өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға жәрдемдесу, ел экономикасына ішкі және сыртқы 

инвестицияларды тарту мақсатында құрылады. 

Қазіргі таңда шағын бизнестің одан әрі дамуы үшін көптеген іс-шаралар 

жүргізілуде: шағын бизнес субьектілерін тіркеудің, оларды жабудың, лицензиялау мен 

патенттеудің тәртібі оңайлатылды; оңайлатылған есептілік құрылымы жасалды, оның 

өсуін көтермелеу мақсатында қолданылмайтын мемлекеттік мүліктің бөлігі шағын 

бизнеске берілді, мемлекеттік қолдау, соның ішінде қаражаттық қолдау жүйесі 

ұйымдастырылды. Алайда мемлекеттік қолдаудың бүгінгі күнгі жүйесіз іс-әрекеті 

шағын бизнес нысандарының жабылуын жылдамдатты. Шағын кәсіпорындардың өмір 

сүру мерзімінің қысқа болуына әсер етуші факторлар: - қаржының жетіспеушілігі; - 
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ресурс қорының әлсіздігі; - салық қысымдары; - қылмыстық құрылымдардың қысымы; 

- әкімшілік кедергілердің көптігі; - заң құжаттарының жетілдірілмеуі, тұрақсыздығы 

және әрекет етпеуі; - тауар өткізу нарығының таралуы; - монополияның қысымы. 

Шағын фирмалардың деңгейінің қаржылық нашарлауына халықтың басым 

көпшілігінің кедейшілік жағдайға жетіп, төлем қабілетінің құлдырауы тікелей әсер 

етуде.  

Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау жөнінде белсенді жұмыстардың 

жүргізілуі елімізде бизнестің дамуына оң әсер етеді. 

Ел экономикасының ілгері басуына шағын және орта бизнестің қосар үлесі зор. 

Дамыған елдерде экономиканың қомақты бөлігін осы шағын кәсіпкерлік құрайды. 

Сондықтан біздің елімізде де шағын және орта бизнестің қанат жаюына жағдай жасап, 

табысты саланың өркендеуіне айрықша көңіл бөлуде. 

Елімізде шағын және орта бизнесті қолдау  мен дамытуға  Елбасының өзі ерекше 

назар аударып отыр. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандық жол – 2050: Бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында, сонымен қатар әлемнің ең дамыған 30 

мемлекеттерінің қатарына кіру Тұжырымдамасында, Қазақстанның әлемнің ең дамыған 

елдерінің қатарына енуіне мүмкіндік беретін бес стратегиялық бағыттың бірі ретінде 

шағын және орта бизнесті дамытуды атап өтуі ұлттық экономиканың тұрақты даму 

мәселесіндегі шағын және орта бизнестің маңыздылығын айқындай түседі. Мемлекет 

басшысының «Қазақстан-2030» стратегиялық еңбегінде әлеуметтік-экономикалық 

дамудың басым бағыттары ретінде кәсіпкерлікті дамытуды қолдауды атап өткендігі 

жайдан-жай емес. Кәсіпкерлік пен бизнесті тиімді қолдау мен жеделдете дамыту 

міндетін орындау жекелеген тұлғаның, кәсіпорынның ғана емес, тұтас мемлекеттің 

экономикалық болашағын айқындайтын негізгі факторлардың бірі. Бұл мәселе 

еліміздің экономикалық саясатының маңызды құрамдас бөлігі ретінде барлық 

мемлекеттік мәселелерде,  Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы 

халыққа арналған Жолдауларында атап көрсетеді.Мемлекет басшысы 2018 жылғы 5 

қазандағы Қазақстан халқына Жолдауында «Экономиканы өркендетудің негізі 

саналатын шағын және орта бизнес нығайып келеді. Қалыптасқан жағдайда 

экономиканы, әсіресе, өңдеу секторы мен шағын және орта бизнесті несиелендіруді 

ұлғайту өте маңызды. Бизнес өз жұмысын жаңадан бастау үшін 2019 жылдың 1 

қаңтарынан бастап салықтың негізгі сомасы төленген жағдайда, өсім мен айыппұлды 

алып тастай отырып, шағын және орта бизнес үшін «салық амнистиясын» жүргізуге 

кірісуді тапсырамын.» деп атап кетті.  

2018 жылы 1 қазанға Өскемен қаласы бойынша шағын және орта 

кәсіпорындардың тіркелген саны 29 584 бірлік немесе Шығыс Қазақстан облысы 

бойынша тіркелгендер санының барлығы 26,3% құрайды. 

Оның ішінде істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілердің саны 2481 

бірлікті құрады, ол  2017 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда (2137 бірлік)  16,1 % 

ұлғайды, жеке кәсіпорындар саны 17377 бірлік, ол  2017 жылдың тиісті кезеңімен 

салыстырғанда (16332 бірлік) 6,3 % ұлғайды. 

Тіркелгендер санынан істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілері 69,3 % 

(20521 бірлік) құрайды. 

2018 жылдың қаңтар – қыркүйек айларында қала кәсіпорындарында 1565 жаңа 

жұмыс орындары ашылды, 2017 жылғы кезеңмен салыстырғанда (1432 бірлік) 109,2 % 

құрайды. 

Кәсіпкерлік бастаманы жүзеге асыруда құқықтық, экономикалық және әлеуметтік 

жағдайды қамтамасыз ету, мемлекеттік-жеке серіктестікті дамыту ушін Өскемен 

қаласында «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қоры» АҚ, кәсіпкерлік палатасы және 

кәсіпкерлерге қолдау көрстеу орталықтарының филиалдары құрылды. 
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Шағын және орта бизнес субъектілерінің дамуына қолдау көрсету мақсатында 

келесідей мемлекеттік бағдарламалар іске асырылуда: 

1. «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 

бағдарламасы; 

2. 2015 – 2019 жылдарға индустриалық-инновациялық дамудың мемлекеттік 

бағдарламасы; 

3. «Өнімділік 2020»; 

4. «Даму Өндіріс» шағын және орта бизнесті өндіріс өнеркәсібінде және өндіріс 

өнеркәсібіне қатысты қызмет көрсетудің қызмет саласында қолдау бағдарламасы; 

5. «Даму Оптима» кепілдік беру бағдарламасы; 

6. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 2017-2021 

бағдарламасы. 

Кәсіпкерлік субъектілердің мүддесін жылжыту және қорғау мақсатында 

кәсіпкерлікті дамытудағы әкімшілік тосқауылдарды жою бойынша жұмыс тобы әрекет 

етеді. Кәсіпкерлердің құқығын және мүддесін қорғау бойынша кәсіпкерлер 

палатасының Өскемен қалалық филиалы, салалық бөлімдермен бірлесіп, 2018 жылдың 

басынан бастап Өскемен қаласы прокуроры жанында Қоғамдық кеңестің 2 отырысы 

өткізілді. 

Жеке кәсіпкерліктің мүдделерін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілерді 

жетілдіру бойынша ұсыныстарды тұжырымдау үшін Жеке кәсіпкерлік мәселелері 

жөніндегі сараптамалық кеңес жұмыс істейді, онда 2017 жылдың басынан бастап 10 

сараптамалық кеңес отырысы өткізілді. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 
 

ХІХ ҒАСЫРДЫҢ СОҢЫ  МЕН ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ  

ЗАЙСАН ӨҢІРІНДЕГІ САУДА ҚАТЫНАСЫНЫҢ ДАМУЫ 
 

Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін 

де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек.Адамдар өте ерте кезден-ақ бір-бірімен сауда 

жасасқан. Бұл сауда орындарының – базардың, жәрмеңкенің, сонымен қатар ел мен 

елді, қалалар мен халықтарды бір-біріне жалғаған сауда жолдарының пайда болуына 

http://www.damu.kz/
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себепші болды. Жолдар бір-біріне қосылып, батысқа, шығысқа, оңтүстікке, солтүстікке 

қарай көршілес жатқан жерлердің бірінен соң біріне жылжи отырып созыла берді. 

Жалпы,Зайсан қаласы іргесінің қалануы туралы әртүрлі пікірлер бар.«Зайсан» 

елді мекенінің атала бастауы 1864-1868 жылдар аралығынан басталады. Ресми мұрағат 

деректерінде осы екі аралық көбірек кездеседі. 

Көп жылдар бойы Зайсанның тарихын зерттеуші Жүсіпхан Сәрсенов, 1840-1850 

жылдары қазіргі Зайсан тұрған жерге казак – орыстар келіп, шатыр тігіпмекендегені 

жөнінде айтады. 

1903 жылы Санкт-Петербургте А.Ф.Дебриен баспасынан шыққан географиялық 

энциклопедияда: «Зайсан қаласының іргетасы, 1868 жылдарықазіргі уез жерінің көп 

бөлігі Ресейге қараған кезде салынған» -деп көрсетілген.Тарихи деректерде патшалық 

Ресейдің Зайсан өңіріне қызығушылығы, бұдан ертеректе басталғаны  білінеді[1,с.51б]. 

1719-1720 жылдары Ресей патшасы I Петр, Жоғары Ертіске әскери экспедиция 

шығарады.Патшаның 1719 жылғы 19 қаңтардағы Жарлығында осы экспедицияның 

басшысы гвардия майоры И.И.Лихаревке  «дойди до Зайсан озера....построить 

крепость» -деп бұйырылады.Алайда, әртүрлі себептермен бұл бұйрық орындалмаған. 

ХІХ ғасырдың ортасында Ресей патшасы бұл мәселеге қайта оралады.Инфантерия 

генерал-майоры Л.Ф.Бабковқа Жеменей өзені бойынан әскерлерге арнап қамал салуды 

міндеттейді.Бірақ генерал жергілікті халықтың мінез-құлқын бақылап,зерттеу 

нәтижесінде «мұнда жуас,қонақжай ел тұрады екен,сондықтан бұл жерге қамал тұрғызу 

артық шығын» -  деген қорытындыға келіп,тек форпост,яғни бекініс қана салғызған. 

1864 жылы Зайсан қаласының негізі қаланған кезде 2663 орыс,122 қазақ,татар 

тұрған. Татарлар Қазан, Уфадан келген. Қалада әскерден босаған орыс, татарлар 

тұрақтап қалған. Ресми деректерге қарағанда,1887 жылы Зайсанда 31 дворян, офицер, 

чиновниктер; 2 дін басшысы,28 саудагер,194 мещан,298 шаруа,1313 төменгі шендегі 

әскери адамдар мен олардың отбасы,616 казак тұрған [1,с.53б]. 

Діни нанымы бойынша 2017 православтық,6 католик,470 мұсылман болған. 

1897 жылы қалада -4402,1907 жылы-5047,1941 жылы-8490 адам тұрған[2,с.]. 

Зайсан шағын қала болғанымен,бірте-бірте Ресейдің Қытаймен,Моңғолиямен 

қарым-қатынасындағы маңызды рөлге ие бола бастайды.Әсіресе, сауда-саттық жасауға 

қолайлылығы ескерілді. Жер,су байлығы өнеркәсіпті,егіншілікті дамытуға зор 

мүмкіндік береді.Мысалы,1870 жылы Ресей Зайсан арқылы 15 мың сомның тауарын 

өткізсе,1874 жылы 24983 сомның өнімін, бұйымдарын жөнелткен. Зайсан постысы 

арқылы сауда жасау жыл сайын еселене түскен. Ал 1916 жылдың 1-31 шілде 

аралығында сауда көлемі 832305 сомға жеткен. 

Шетелдермен сауда байланыс жасау үшін 1891 жылы 1 мамырда Зайсан кедені 

ашылады. Оның өтпелі пункті Алқабек өзенінде қойылған.Сауданың қызу жүргені 

соншалықты,құрлықтағы жол ғана емес,су жолын пайдалану жете ойластырылды. 

1901 жылы П.Березницкий мен П.Плещеев  «Жоғары Ертіс параход 

сауда»серіктестігін ұйымдастырады.Ондағы мақсат - Зайсан көлі мен Қара Ертіс  

арқылы Қытайға жету,мүмкіндік болса оданда асу еді. 

1911 жылы Қара Ертісті зерттеу үшін экспедиция шығарылып,ол өзеннің параход 

қатынасына толық сәйкестігін анықтаған қорытынды жасайды.Құрамына орыс-қытай 

қоғамының мүшелері,бай көпестер,соның ішінде әйгілі саудагер М.М.Красильников 

енген экспедиция: «на этот водный путь руский промышленно-торговый мир обратил 

серьезное внимание и проявил бы свое сочуствие и участие в деле развития русской 

торговли и  промышленности» - деген тілек білдіреді. «Өлкенің Цин империясымен 

сыртқы сауда орталығы ретінде дамуы» - деп аталатын  көршілес Цин империясымен 

сауда байланысындағы Зайсан қаласының орталық ретінде қалыптасуы,сол қоғамдағы  

экономика үшін бұл қалалық аймақтың Қытай елімен сауда байланысының қалыптасып 
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дамуы, ондағы сауданың рөлі, негізгі тармақтары, ерекшеліктері қарастырылады. 

Зайсанның шығысынан батысына қарайғы мемлекеттік шекара Қытай империясымен 

шектеседі. Қытаймен, Монғолиямен сауда байланыстарын жасауға қолайлы болуына 

байланысты бекініс тұрғындары жылдам көбейе бастады.Жергілікті сауданың түріне 

көбіне Ресейден әкелінген тауарлар,жергілікті көшпелілердің мал өнімдері және 

Қытайдан әкелінген тауарлар жатады.Алғашында ХІХ ғасырдың екінші жартысында 

жыл сайынғы Зайсан қаласының және аймақтық болыстардың кірісі 10 мың 

сомға,Қытаймен шекаралық аймақта кірісі 30 мың сомға дейін жетті [2,с.34б]. 
Зайсан қаласы  Қытай мемлекетімен сауда қарым-қатынасы орталығы ретінде ХІХ 

ғасырдан өз рөлін атқарып келеді. Бұл сауда қатынастары қаланың,өлкенің дамуына 
өзінің мол үлесін қосты. ХІХ ғасырдың екінші жартысында бүкіл қазақ даласында 
Ресей, Орта Азия, Сібір саудагерлері татар және олардың жалдамалы көмекшілері мен 
жұмысшыларының сауда саласындағы жұмыстары кең етек алды. Сырттан келген 
саудагерлерді «Кілем қоржын арқалағандар» - деп те атаған. Ресейдің мақсаты - 
сауданы тек орталық губерниялармен, Қазақстанмен ғана емес, сонымен қатар сыртқы 
тауар айналымын дұрыс жолға қоюды көздеді. 

Ресейдің Қазақстанға көз тігуінің басты мақсаттарының бірі, экономикалық сауда 
мүддесінен туындап отыр.Ең алғашқы болып 1719 жылы орыс офицерлері  
И.Калмыков,А.Урасов және Самовтар Зайсан өңірін зерттеді. Сонымен қатар, 
Бухгольцтің, Потаниннің, Обручевтің экспедициялары осы аймаққа жасалды. Қазақ 
даласындағы үлкен керуен жолдарының қатарында тұратын Зайсан елді аталған 
кезеңде Қытаймен, Моңғолиямен байланыстырған сауда орталығы рөлін атқарды. 
Қазақ даласына орыстардың енуіне дейін өнеркәсіп пен сауда айтарлықтай деңгейде 
дамымады. Халық арасында кедей емес және өзінің малы мен бай тұратын топтар да 
болды.Орта және кедей қазақ отбасылары киім-кешектердің көпшілігін өздері 
дайындады. Аяқ киім және тағы басқа тауарларды Қытайдан, Бұхардан алып отырған. 
Алайда, қазақ саудагерлерінің  орыс ұлтының саудагерлері ретінде сауда жасау құқығы 
болмады. Олар Ташкенттер және басқа да Орта Азиялық саудагерлер ретінде барып 
сауда жасады. Алғашында сауда айырбас ретінде жүрді, яғни тауарға -тауар айырбасы 
жүрді. Қытай саудагерлері неше түрлі алтындарды пайдаланып, алтынға сауда жасаған. 

1851 жылы полковник Е.П.Ковалевскийдің Қытаймен шекаралық аймаққа 
экспедициясы жіберілді. Осы экспедиция нәтижесінде құйма алтын, қару жарақ 
саудалауға,несие және банкілік билеттерге сауда жасауға тиым салынды. Қытай 
аймағынан сауда керуендерімен келетіндер шекаралық билеттер арқылы өтті. 
Зайсандық билеттерді жергілікті уездік басшылар алдын-ала губернатор берген 
бланкілерге толтырып орыс басыбайларына да берілді. Бұл бланкілерде уездік 
әкімшілік орны, тауар иесінің аты-жөні және тауар түрі,көлемі жазылды  және астына 
қазына мөрі басылды. 

1881 жылы Петербург келісімінде Қытаймен сауда ережесі бойынша көрсетілген 
Ресей шекарасынан 50 шақырымдық жерде салықсыз сауда байланысын жасауға тек 
Қытай саудагерлері ғана құқылы болды. Ал, Ресей саудагерлері немесе оның қол 
астындағы саудагерлері қандай да болсын шай түрін Қытайдан әкелсе де салық төлеуге 
тиіс болды.1882 жылы шекаралық барлық жолдар Зайсан кеденінің бойындағы 
учаскелерде тек Майқапшағай және Алқабек пунктерінен басқа сауда жолдары тиімсіз 
болып табылды. Зайсан аймағының Қытаймен сауда байланысында Зайсан су жүйесінің 
рөлі ерекше. Зайсан Қытай тауарларымен Ресейді және Ресей қаласындағы халықтарды 
қамтамасыз етіп отырды.Бұл сауда қатынастары қаланың,өлкенің дамуына үлкен үлес 
қосты. Ресейден тасымалданатын тауарлардың біраз мөлшері бекіністің өзіне кетеді,ал 
қалған бөлігі Қытай аймағына жеткізіледі. Қытайға өтетін тауар түрлері:қой,ірі қара 
мал,өңделмеген шикізат өнімдері. Қытай мен сауда байланысында тауар түрлерінің бірі 
шай саудасы.Шай саудасына байланысты мұрағат деректерінде 1891 жылы шай 
саудасы жүргізілген,әкелінген шайларда мөр болмаған және шай тамақ 
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болмағандықтан қаптарға салынып жеткізілген.Қазақ жері арқылы форфор,өңделген 
тауарлар тасымалданған. Қытайдан Зайсанға өтетін тауарлар ең алғаш Семейге түседі. 
Осы тауарлардың көп бөлігі базарлар мен жәрменкелерге жіберілген. 

Сондай-ақ, Зайсан қаласына Моңғолиядан да тауарлар әкелінген. Жылдан-жылға 
қалада тұрақты сауда жасайтын саудагерлердің саны өсті. Сауда айналысының 
дамуының арқасында көпестер үш гильдияға бөлініп сауда қарым-қатынастарын 
жасауға қол жеткізді. Бұл бөліну олардың жағдайына тауар айналымына,тауар көлеміне 
байланысты бөлінді. Көпестер тегіне жататын саудагерлер бір пайыз жылына салық 
төлеген. ХІХ ғасырдың аяғында Зайсанда сауда үйлері қалыптаса бастаған оның бірі 
Абылхановтар және Бекшентаевтар сауда үйлері болған.Зайсанның байкөпестері 
жергілікті халықтың сұраныс қажеттерін қанағаттандыру үшін бүкіл Ресейді,ә сіресе 
Сібір, Орал қалаларын, Қытайдың Шәуешек, Орта Азия, Ташкент, Бұқара 
қалаларыншарлап сауда жасаған, тауарлар әкелген [2,с.36б.]. 

Қазақ қоғамында елді мекендер арасындағы халық саудада саудагерлермен 
несиеге де сауда жасаған.Мысалы:1871 жылы Көкпектінің қазағы саудагер Шарып 
Бексүгіров  Зайсан уезінің Керей болысының Өміржан Шубаев қарыз кітапшасын беріп 
сол болыстағы қарыздарды жинап беру үшін тапсырған. 

Сауда орталығы ретіндегі қаланың рөлі арта бастағаннан кейін қала қарқынды 
дамыды.Қала аймағында кеден орны құрылып сыртқы сауданы қадағалауға өз үлесін 
қосты.Қытай мен Петербург келісімі бойынша Ресей Монголиянын аумагына салықсыз 
сауда жасауга қолжеткізді. Орыс елшіліктері Үрге және Улясутай қалаларында 
құрылды. 1860 жылы Монголиянын Үргеқаласында ең алғашқы орыстардың сауда 
фирмасы ашылды. Осы фирмамен Өскемен, Семей. Зайсан т.б қалалар саулагерлері 
байланыс жасады. Қаланың Кытай елімен сауда саласындағы байланысы сол кезеңдегі 
патша үкіметінін алға қойган басты мақсаттарының біріне айналған кезең болды. 1888 
жылы Зайсан шекаралық кеден қызметі тегін жүргізіле бастады. Ресейді Қытай және 
Монғолияны жалғастыратын керуен жолға айналған Зайсан қаласының сауда-
экономикалық орталық ретіндегі қалыптасуы ХІХ ғасырдың екінші жартысын және ХХ 
ғасырдың басын қамтыды. 
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Кәсіпорынның негізгі құралдары тиімді пайдалануды талдау өткізудің 

методикасы оны қолданудың ең тиімді нұсқауды таңдауға көзделген. Сондықтан 

талдаудың негізгі ерекшеліктері болып мыналар табылады: 

1) Негізгі құралдарды пайдаланудың  нұсқаулық шешімдері;   

2)  Перспективаға мақсатталу. 

Перспективалық талдау – бұл инвестицияларды талдаудың негізгі түрі, оған 

баланста бар негізгі қорлардың және оларды тиімді қолдануының бағалануы барлық 

ресурстар түріне қолданылатын технологиялық бағалануға негізделген, ол 

қайтарымдылық және сыйымдылық көрсеткіштерін есептеуді және талдауды 

болжайды. Сонымен қатар негізгі қорлардың рентабельділігі және салыстырмалы 

үнемдеуін бағалау жүргізіледі. 

Кәсіпорын бойынша негізгі құралдардың  қор қайтарымы келесідей: 

 2017 жылы  ФОо = 331500,5/143132,0 = 2,32   тенге 

 2018 жылы  ФО1 = 339136,9/168915,0= 2,02  тенге 

 2018 жылы пайдаланылған негізгі құралдардың 1 тенгесінен 2,02 тенгеге өнім 

көріп отырмыз. 

Қор қайтарымның өзгерісін сипаттайтын индекс: 

Iфо  = ФО1 / ФОо                (1) 

Iфо  = 2,02 / 2,32 = 0,86  немесе  14% 

яғни, қор қайтарымдылық коэффициенті 2017 жылы 2018 жылмен салыстырғанда 

–0,31 кеміген. 

Қор қайтарым нәтижелерін салыстырғанда базистік жылға қарағанда есептік 

жылы қор қайтарым көрсеткіштері айтарлық көтерілген. Қор қайтарым көрсеткішінің 

кемігенін 2 негізгі фактордың әсерінен деп түсіндіреміз, біріншіден негізгі 

құралдардың көлемінің өсу есебінен және екіншіден кәсіпорынның негізгі өндірістік 

қорларын пайдалануды жақсартудан. 

Қор қайтарымның кемуі дәл қай фактордың есебінен кемитінін анықтау үшін 

келесі есептемені жүргіземіз. Бұл үшін келесі кестеде қор қайтарымға және оның өсу 

қарқынына әсер ететін негізгі көрсеткіштердің  абсолютті өзгерулерін көрсетеміз. 

Қор қайтарымға факторлардың әсерін талдау барысында Кәсіпорынның   қор 

қайтарымының өзгеруіне өнім көлемі оң әсер етіп, өндірістік негізгі қордың орташа 

жылдық құны теріс әсер еткені анықталды, себебі өндірілген өнімнің көлеміне 

сәйкесінше негізгі қордың құны қайтарылмай отыр. 

 

1 кесте – "Восток-Проект LTD" ЖШС  негізгі құралдарды тиімді пайдаланудың 

көрсеткіштері 

№ Негізгі көрсеткіштер Өлшем  

бірлігі 

2017 2018 Ауытқу 

+ / - % 

1 Өнімді өткізуден түскен 

түсім 

мың тг 331500,3 339136,9 7636,6 102,3 

2 Негізгі құралдардың 

орташа жылдық құны 

мың тг. 143132,0 168915,0 25783,

0 

118,0 

3 Қор қайтарымы теңге 2,32 2,01 -0,31 86,6 

4 Қор сиымдылығы теңге. 0,43 4,32 3,89 10,05 

есе 

5 Жұмысшылар саны адам 417 481 64 115,3 

6 Қормен карулану мың 

теңге. 

343,2 351,2 308,0 102,3 

Ескертпе - "Восток-Проект LTD" ЖШС мәліметтері  бойынша есептелінді 
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Жоғарыда көрсетілген кестедегі мәліметтерді мына формулалардың көмегімен 

анықтадық; 

Негізгі қордың тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер; 

1. Ққ= 
НК

Q
; тг/тг       (2) 

2. Қс= 
Q

НК
; тг/тг           (3) 

3. Кқарул=
N

НК
; тг/Адам      (4) 

Кәсіпорынның негізгі құралдарының жылжуы туралы есеп беруіне сүйене 

отырып, негізгі қордың тиімділік көрсеткіштері қор қайтарымы, қор сыйымдылығы 

және жұмысшылардың қор қарулануы анықталды. Анықталған мәліметтерге сай, 

кәсіпорын жыл сайын жаңа құралдарды өндіріске еңгізгені нәтижесінде қор қайтарымы 

есепті жылы базистік жылға қарағанда біршама жоғарылаған. 

Екі жыл көрсеткіштерін салыстыра келгенде кәсіпорынның негізгі құралдарының 

жағдайы, яғни орташа жылдық құны төмендегенін байқаймыз. Есепті жылы 2017 

жылмен салыстырғанда 54405,5 мың тенгеге көбейіп отыр. Менің ойымша 

кәсіпорындағы негізгі құрал-жабдықтың моральдік тұрғыдан шектен тыс тозуы сапалы 

өнім өндіруге, өндірістің толық қуатта жұмыс  істеуіне мүмкіндік бермеуіне 

байланысты есептен шығарылып отыр.  

2017 жылы кәсіпорынның қор қайтарымдылығы 2,12  теңге, ал 2018 жылы 0,62 

теңгеге төмендеп отыр. Қор қайтарымдылығы көрсеткіші басшыларға бекітілген 

қорлардан қаншалықты табыс алатынын көрсетеді.  

Келесі қарастыратын  көрсеткішіміз ол қор сыйымдылығы, яғни 1 теңге өнім 

көлеміне қанша негізгі қор келетінін көрсетеді. Қор сыйымдылығы – бұл өте қажет 

көрсеткіш, ол капитал салымдарының үнемдеуімен немесе олардың ұлғаюымен 

байланысты. Қарастырылып отырған кезең уақытында 2017 жылы қор сыйымдылығы 

0,47 тенге, ал  2018 жылы  0,62 тенгені құрады.  Қор сыйымдылығы төмендеген кезде 

негізгі өндірістік қорлардың жақсы қолдануы байқалады. 

Сонымен бірге 1 жұмысшының қормен қарулануы 2018 жылы 437,5 мың тенгені 

көрсетті, ол  2017  жылға қарағанда 16 пайызға артты.  

 Кәсіпорынның табысты қызметінде мүлкінің қоғалысы да маңызды роль  

ойнайды.  Сондықтан кәсіпорын тозығы жеткен құрал-жабдықтарды есептен шығарып, 

оның  орнын  жаңасымен толықтыруға тырысып жатады. Тозығы жеткен құралдар 

есептен шығарылып, оның орнына басқа жаңа құралдармен ауыстырылып жатады. 

Негізгі құралдардың толық барын көп жағдайда белгіленген бір мезгілдегі 

жағдайын сипаттайды. Мысалға, есептік жылдың жыл басына және жыл аяғына бар 

болуын негізгі қорлар балансынан алуға болады. Бірақ кейбір жағдайларда негізгі 

капиталдың бар болуы орташа бір кезең ішіндегі негізгі қорлардың қозғалысы 

салдарынан олардың түсімі және шығысы жүрген туралы сипаттама қажет болады. 

Орташа бір кезең ішіндегі бар болуын статистика орташа шамалардың формуласын 

пайдаланамыз:  

а) кезеңнің басындағы және аяғындағы мәліметтері бар болған кезде – орташа 

арифметикалық жәй;   

б) тең емес интервалды уақыт моментіне мәліметтер бар болғанда – орташа 

арифметикалық. салмақтанған;   

в) тең интервалды периодты уақыт моментіне мәліметтер бар болғанда – момент 

қатарының орташа хронологиялық. Бір сөзбен айтқанда негізгі құралдардың 

ортажылдық құны -  бұл кәсіпорынның жыл ішіндегі негізгі құралдардың бар 



477 
 

болуының орташа мағыналы көрсеткішінің құны. Негізгі құралдардың ортажылдық 

баланстық құнынан басқа негізгі ққұралдардың ортажылдық құны ортажылдық бағада 

есептелуі мүмкін. 

Негізгі құралдардың ортажылдық құнын келесі формуламен есептеуге болады. 

Фс = Фн + Фв · Тв/12 – Фл · Тл/12    (5) 

мұндағы,   Фн – негізгі  құралдардың жыл басындағы құны; 

 Фв – жыл ішінде енгізілген негізгі құрал құны; 

 Фл – жыл ішінде шыққан негізгі құрал құны; 

 Тв – жыл ішінде енгізілген негізгі құралдардың функционирлену уақыты; 

 Тл – жыл ішінде негізгі құралдардың шыққаннан кейінгі өтіп кеткен уақыт.  

Негізгі құралдардың тозушылық дәрежесін тозу коэффициенті арқылы есептейді, 

ол негізгі құралдардың тозу сомасының, оның толық құнына қатынасымен анықталады 

немесе жарамдылық коэффициентінің 1 (100%) толығуын айтамыз 

                                                   Тозу сомасы                               

 

                                       Негізгі құралдардың толық бастапқы құны                 (6) 

немесе      Ктозу = 1 – Кжарамд. 

  

Негізгі құралдардың жарамдылық дәрежесін анықтау үшін жарамдылық 

коэффициенті  пайдаланылады, ол негізгі құралдардың қалдық құнының толық 

бастапқы құнына қатынасымен анықталады. Жарамдылық коэффициенті шығарылатын 

өнімге әлі ауыстырылмаған негізгі қорлар  көлемін сипаттайды. Ол тозу 

коэффициентіне кері пропорционалды. 

                                           Негізгі қорлардың қалдық  құны              

                                                Толық бастапқы құн                                              (7) 

 

немесе     Кжарамд. = 1 - Ктозу 

 

Тозу және жарамдылық коэффициенттерін жағдайына қарай жыл басына және 

жыл аяғына есептелінеді. Олар негізгі құралдардың жағдайын оның техникалық 

деңгейін сипаттайды. 

Негізгі құралдар қозғалысының көрсеткіштері период ішінде негізгі қорлардың 

түскенде және шыққанда оның көлемін және құрылымын сипаттайды. Негізгі 

құралдарды жаңарту коэффициенті есептік кезең аяғына оның жаңару дәрежесін 

сипаттайды, негізгі қорлардың қайта өндіріс көрсеткіші болып табылады, есептік жылы 

қозғалысқа түскен жаңа негізгі құрал құнының жыл аяғындағы негізгі құрал құнына 

қатынасымен анықталады: 

                                                  Жаңа  негізгі  құрал құны    

                                          Жыл аяғындағы негізгі құрал құны                          (8) 

 

Ол қозғалысқа енгізілген негізгі қорлардың қатынастық сипатын көрсетеді. 

Негізгі құралдарды толықтырулар тек қана жаңасын сатып алу нәтижесінде ғана емес 

санымен қатар эксплуатацияда болған негізгі қорлардың түсімін сипаттау үшін түсім 

коэффициенті пайдаланылады: 

                                  Жыл ішінде түскен негізгі құрал құны   

                                  Негізгі құралдардың  жыл аяғындағы құны                       (9) 

Негізгі құралдардың қайта өндіріс динамикасын талдау үшін негізгі қорды 

жаңартудың   интенсивті коэффициенті пайдаланылады: 

                                   Жойылған негізгі құралдар құны 

                                  Қайта енгізілген негізгі құрал құны                                 (10) 

 

Ктозу  = 

Кжарамд. = 

 Кжаңарту = 

 Кинт. = 

 Ктүсім = 
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Бұл коэффициентті көтерген жағдайда негізгі құралдарды ауыстыру 

интенсивтілігі төмендейді және керісінше. 

Негізгі құралдардың тек қана тозуы және өте ескіргендігінен пайдаланылатын 

негізгі қордың шығу дәрежесін сипаттайтын  жою коэффициенті: 

                                    Жойылған негізгі құрал құны 

                                    Негізгі құралдардың жыл басындағы құны                (11) 

 

2 кесте –  "Восток-Проект LTD" ЖШС негізгі құралдарының қозғалысын және 

техникалық жағдайын бағалау көрсеткіштері 
 

№ Негізгі көрсеткіштер 2017 

жыл 

2018 

жыл 

Ауытқуы 

+;- % 

1 Тозу коэффициенті 0,27 0,21 -0,06 -0,8 

2 Негізгі қор жарамдылық коэффициенті. 0,73 0,79 0,06 108,2 

3 Негізгі құралдардың істен шығу 

коэффициенті 

0,28 0,23 -0,05 82,1 

4 Негізгі құралдар жаңару коэффициенті 0,45 0,21 -0,24 0,5 

Ескертпе - "Восток-Проект LTD" ЖШС мәліметтері  бойынша есептелінді 
 

Қорытындылай келгенде жоғарыдағы кесте мәліметтері "Восток-Проект LTD" 

ЖШС негізгі құралдарының техникалық жағдайын сипаттайды. Кесте мәліметтерінен 

көріп отырғанымыздай негізгі құралдардың есепті жылы 21% тозғанын байқаймыз. 

Соған сәйкес 79% өндірісте жарамды болып есептеледі. 2017 жылы кәсіпорында негізгі 

құралддардың 28% істен шыққан, кәсіпорында тозған негізгі құралдардың есепті жылы 

тек қана 21% ғана жаңартылған, ал алдыңғы жылы негізгі құралдардың 45% қызметінің 

соңғы нәтижесіне әсер етті. Есепті жылы өндіріс тиімділігі күрт төмендеп кетті, өйткені 

кәсіпорын шығынмен жұмыс атқарды.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 
 

Договор поставки - один из наиболее распространенных видов обязательств, 

используемых в предпринимательстве. Договор поставки охватывает практически весь 

товарооборот в хозяйственной деятельности предпринимателей. Заключение этого 

договора очень удобно как для предприятий (юридических лиц) так и для 

индивидуальных предпринимателей.  

 Кжою  = 
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Наиболее оптимален договор поставки для регулирования взаимоотношений 

между производителями товаров и поставщиками сырья, материалов либо 

комплектующих изделий; между изготовителями товаров и оптовыми организациями, 

специализирующимися на реализации товаров. Указанные отношения должны 

отличаться стабильностью и иметь долгосрочный характер. Поэтому в правовом 

регулировании поставочных отношений преобладающее значение имеют не разовые 

сделки по передаче партии товаров, а долгосрочные договорные связи. 

Договором поставки (согласно ст.506 Гражданского Кодекса Республики 

Казахстан) признается такой договор  купли-продажи, по которому продавец 

(поставщик), осуществляющий предпринимательскую  деятельность, 

обязуется передать в  обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые 

им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием [1]. 

В Гражданский Кодекс договор поставки отнесен к  одному из видов купли-

продажи, что  вряд ли можно признать достаточно обоснованным, поскольку 

единственное, что объединяет поставку и куплю-продажу, - это их правовая цель, т.е. 

направленность на передачу права собственности или иного производного вещного 

права на условиях возмездности и безвозвратности. Все остальные признаки 

принципиально отличают поставку от купли-продажи, а структура возникающих 

правоотношений не укладывается в структуру взаимодействия по купле-продаже. 

Но  правовое регулирование поставки товаров  обладает квалифицирующими 

признаками, выделяющими поставку из общего ряда договоров купли-продажи. 

Во-первых, это особенности субъектного состава. В качестве поставщика всегда 

должно выступать лицо, являющееся предпринимателем, т.е. это может быть либо 

коммерческое юридическое лицо, либо некоммерческое юридическое лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность для достижения своих уставных 

целей, либо гражданин-предприниматель, либо договорные объединения юридических 

лиц (концерны, консорциумы и пр.). Поставщик может либо сам производить 

соответствующий товар, либо закупать его у своих контрагентов с целью последующей 

реализации. 

Покупателем также может быть только предприниматель, что прямо в законе не 

указано, но следует из характера передаваемых товаров и цели передачи, т.е. товары 

передаются для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, 

кроме личного использования, а это как раз и означает, что покупатель также должен 

вести предпринимательскую деятельность. При этом под целями, не связанными с 

личным использованием, следует понимать, в том числе приобретение покупателем 

товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина-

предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для 

ремонтных работ и т.п.). 

Кроме того, в договоре поставки может принимать участие самостоятельная  

фигура, именуемая получателем (ст. 509 ГК РК). Получатель не является стороной по 

договору, хотя на него могут быть возложены определенные обязанности, прежде всего 

обязанность принять товар, а иногда и произвести оплату (ст. 516 ГК РК). 

Специфическими  чертами обладает и объект поставки. Им является товар, 

понимаемый в широком смысле как материальный объект, продукт труда, обладающий 

потребительской стоимостью и изготовленный для реализации на рынке. Объектами 

поставки чаще всего выступают партии однородных товаров, оптовые партии и т.п. 

Разумеется, один и тот же товар может быть объектом и договора поставки, и договора 
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купли-продажи. Но объектом купли-продажи может быть любая вещь, а при поставке 

она должна быть пригодной к использованию в предпринимательской деятельности.  

Следующий признак договора поставки – цель приобретения товара. Если 

исходить из буквального толкования ст.506 ГК РК, ею может быть использование 

товара в предпринимательской деятельности. Цель покупки может вытекать из 

характера товара, обязательства, а также может быть предусмотрена в самом договоре. 

Например, при формировании поставщика условий покупатель может поставить в 

известность поставщика о конкретных целях приобретения товара, в этом случае 

поставщик будет обязан передать покупателю товар, пригодный для этих целей. 

Товар может приобретаться:  

- для промышленной переработки (при поставке сырья, материалов, 

комплектующих);  

- в производственных целях, не связанных с переработкой (при поставке станков, 

оборудования);  

- для перепродажи (любые товары для поставки торговым (розничным) 

организациям; для обеспечения деятельности покупателя в качестве предпринимателя 

(при поставке оргтехники, материалов для ремонтных работ). 

Однако в случае, если указанные товары приобретаются у продавца, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже (§ 2 гл. 30 ГК). 

И все же основным смыслом выделения  договора поставки в отдельный вид  

договора купли-продажи следует  признать необходимость обеспечения  

детальной правовой регламентации отношений, складывающихся между 

профессиональными участниками имущественного оборота. Данные правоотношения 

должны отличаться стабильностью и иметь долгосрочный характер. Поэтому в 

правовом регулировании поставочных отношений преобладающее значение имеют не 

разовые сделки по передаче товаров, а долгосрочные договорные связи между 

поставщиками и покупателями. 

Кроме того, договор поставки имеет и другие отличия:  

- в договоре поставки момент заключения договора отдален во времени от 

момента исполнения, так как товара, подлежащего поставке, может и не быть на 

момент заключения договора;  

- исполнение договора поставки, как правило, осуществляется по частям;   

- в объем прав и обязанностей сторон входит не только продажа поставляемого 

товара, но и его доставка;  

- само содержание договора определяет письменную форму его заключения. 

Поскольку ГК РК не содержит в себе каких-либо предписаний  

о структуре договора, на практике возник ряд сложностей, связанных  со способом 

формирования условий договора. Для придания четкости и стройности договору 

поставки арбитражная практика предлагает примерные образцы, содержащие в себе как 

минимум следующие разделы: предмет договора, качество и комплектность товара, 

сроки и порядок поставки товара, цена и порядок расчетов за товар, тара и упаковка, 

имущественная ответственность и заключительные положения. Эту структуру также 

можно принять за основу при формировании разногласий. 

Независимо  от предмета договора поставки, состава  его участников, 

а также оснований, в соответствии с которыми, он заключается, существенными 

условиями договора поставки являются: условия о товаре (ассортимент, количество, 

качество), сроки и порядок поставки, сроки и порядок оплаты. При отсутствии хотя бы 

одного из этих условий в договоре он считается незаключенным. Существенными 
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признаются также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение (ст.432 ГК РК). 

Прежде  всего, согласованию подлежат условия  о товаре, т.е. 

о его наименовании, количестве и качестве, что в совокупности и составляет предмет 

договора поставки или объект сделки. Оговаривая предмет договора, следует указать 

точно название продукции (товара), не допускающее подмены, а также номера 

стандартов, технических условий, артикулов и других необходимых документов, на 

соответствие которым предстоит проверять поступившую продукцию (товары). В тех 

случаях, когда речь идет об изделиях одного наименования, но с различными 

признаками, стороны обязаны предусмотреть это в тексте договора. Возможно, что 

поставляемая продукция имеет сложные характеристики. Тогда их описание дается 

отдельно в специальном приложении, которое является неотъемлемой частью договора. 

Таким же образом поступают в случаях с неоднородными товарами. Как правило, 

описание сложных характеристик представляется в форме технических условий или 

технической спецификации. Столь подробное описание объекта сделки позволяет 

избежать разногласий, а также исключить возможность недобросовестного отношения 

к своим обязанностям какой-либо из сторон. 

Количество  поставляемого товара в договоре поставки определяется по 

соглашению сторон исходя из потребностей покупателя и с учетом производственных 

или  иных возможностей поставщика. Не исключена  ситуация, когда для определения 

количества товара стороны воспользуются нестандартными единицами измерения, 

такими, как мешки, пачки, объем бутылки. 

Некоторые продовольственные товары имеют тенденцию к изменению своего 

веса в процессе транспортировки  и хранения. Точный вес продукции в договоре 

определить невозможно. И поэтому часто используется предварительное соглашение 

при заключении договора (опцион), и в ряде случаев обозначение количества 

дополняется оговоркой «около». 

Определять  количество товара можно следующими способами: по стандартам, 

техническому описанию, по образцам, каталогам или проспектам поставщика, которые 

являются неотъемлемой частью данного договора. Характер поставляемой продукции 

непосредственно влияет на требования к его качеству. Например, качество достаточно 

простой продукции обозначается стандартами (кирпич, бетон), о чем в договоре делают 

запись: «Качество в соответствии со стандартами, установленными в Республике 

Казахстан». При поставках продукции предприятий станкостроения, машиностроения и 

др., а также товаров, на которые стандарты отсутствуют, либо им предъявляются какие-

либо специальные требования, качество, как правило, определяется техническими 

условиями, описанными в приложении к договору. 

Понятий договора поставки в истории существовало большое множество, при 

этом, в один и тот же период могло существовать и конкурировать между собой сразу 

несколько определений. Но, несмотря на это, в каждый из периодов существовало то 

единственное понятие, которое отражало волю законодателя. На определение поставки, 

содержащееся в законодательстве приходилось обращать внимание. Безусловно, 

немаловажную роль в этом играл авторитет закона, но ещё большая значимость при 

закреплении понятия, заключалась в учёте правовой мысли и верном отражении 

существующих признаков договора [2].  

1) «По договору поставки» - такой признак, может показаться странным. 

Название договора порой является единственной зацепкой в определении договора, 

который имели в виду стороны. Такая позиция особенно актуальна в условиях 

наметившегося стирания грани между отдельными договорами по возмездной передаче 

имущества.  
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2) «Продавец (поставщик)». Этот признак даёт название одной из сторон, что 

помогает, хотя и чисто формально, выделить договор поставки от других не смежных с 

куплей-продажей договоров, где стороной может выступать хранитель, лизингодатель, 

арендодатель, перевозчик, страховщик и др. 

3) «Являющийся предпринимателем». Предприниматель - это лицо которое 

изыскивает средства для организации предприятия и тем самым берет на себя 

предпринимательский риск. Осуществляемая предпринимателем деятельность носит 

систематический, а не разовый характер. Этот признак помогает разграничить договор 

поставки как от не смежных с ним договоров, например договора дарения, где 

стороной выступает даритель, так и близких по содержанию. Например, разовую 

сделку купли продажи между гражданами не предпринимателями, даже если она 

заключена не в целях домашнего, семейного, личного и подобного использования, 

назвать договором поставки как это вытекает из определения, нельзя. Ещё 

немаловажную роль играет то, что предпринимателем может быть как физическое, так 

и юридическое лицо. Если этот факт соединить с тем, что и покупателем может быть 

как физическое, так и юридическое лицо, то мы обнаруживаем ещё один признак. С 

помощью этого признака можно разграничить договор поставки от иных правовых 

конструкций, где одной из сторон обязательно выступает физическое лицо, например, 

как это предусмотрено в ст. 1038 ГК РК посвящённой наследованию. 

4) «Обязуется передать». Всего в одном слове - обязуется, содержится два 

признака договора поставки, один из которых на протяжении более чем ста лет 

считался самым главным, среди всех остальных. Мы имеем ввиду - временной 

промежуток между заключением и исполнением договора. Слово обязуется, 

подразумевает такой алгоритм исполнения договора, по которому сначала стороны 

заключают договор, и только после этого продавец передаёт товар. Подобный порядок 

заключения и исполнения договора отличает его, например, от ренты, займа и других 

договоров, которые могут быть как консенсуальными так и реальными. Что же касается 

разрыва во времени, то действительно, на практике чаще всего встречается при 

использовании рассматриваемой конструкции большой временной разрыв между 

заключением и передачей товаров. И, например, исполнение договора сразу после его 

заключения, можно рассматривать как договор купли-продажи с доставкой товара. 

Второй признак, вытекающий из слова «обязуется», изначально не обнаруживает себя. 

Но, тем не менее, он становится явным при использовании двух словосочетаний: 

«предприниматель обязуется». Было бы нелогичным утверждать, что предприниматель 

будет брать на себя обязательство без встречного возмещения своих затрат. В связи с 

этим можно с уверенностью утверждать, что договор поставки - это возмездный 

договор, что непосредственно вытекает из самого определения, хотя в нём напрямую и 

не упоминаются встречные обязательства покупателя. Также привлекает внимание 

слово «передать». То термин передать определяется в первую очередь через слово 

отдать, а в пятом его значении поясняется - отдать во владение. Такой признак 

позволит отличить поставку, например, от договоров по оказанию услуг и 

производству работ, и др. 

5) «В обусловленный срок или сроки» такой признак, обуславливает 

необходимость предусмотрения в договоре сроков его исполнения. Эта особенность 

отличает его от огромного количества договоров, определение которых не содержит 

ссылки на сроки его исполнения или принятия. В частности, такое утверждение 

относится ко всем разновидностям купли- продажи упомянутым в ГК, за 

исключением договора энергоснабжения. В определении последнего содержатся слова 

о режиме потребления энергии, которые можно рассматривать как условия о сроке, так 

http://coolreferat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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как режим представляет собой распорядок действий, который невозможно составить 

без указания временных промежутков. 

6) «Производимые или закупаемые им товары». Этот признак, определяет круг 

способов получения товаров поставщиком, что позволяет более детально разграничить 

рассматриваемый договор от смежных с ним. Например, если в договоре 

контрактации поставщиком сельскохозяйственной продукции может быть только её 

производитель (ст 478 ГК РК), то в договоре поставки, как производитель, так и 

покупатель. Слово «товары» - даёт представление о предмете договора, которым могут 

быть «любые, не изъятые из оборота вещи». Например, в договоре контрактации, 

который, как и поставка является предпринимательским предметом может быть только 

сельскохозяйственная продукция. Учёт этих казалось бы незначительных моментов 

очень важен, так как грани между этими договорами очень тонкие, и в большинстве 

случаев их признаки соотносятся как общее к частному, в связи с чем исследователи 

купли-продажи вполне обоснованно заявляют об их соотношении как род и вид.  

7) Последний признак охватывает практически половину определения и 

затрагивает такую особенность договора как передача поставщиком товара 

«покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием». Вся эта совокупность слов играет важную роль в индивидуализации 

договора. Данный признак на сегодняшний день является главным признаком договора 

поставки. 

Понятие договора поставки, имеет долгую историю и за период своего 

существования часто подвергалось существенным изменениям. Однако, на протяжении 

уже длительного периода времени формулировка данного договора не претерпевала 

существенных изменений, что позволило избавить её от всего лишнего и получить 

признание среди большинства исследователей этой правовой конструкции. в связи с 

чем, не вызывает удивления практически одинаковое формулирование данного 

договора разными авторами. В большинстве случаев при определении термина 

поставка, используется официально закреплённое в законодательстве понятие. Однако 

отдельные авторы, пытаясь выразить суть поставки, иногда пользуются краткими 

определениями. В качестве примера можно привести следующие: «поставка - это 

коммерческая купля-продажа» или поставка это «купля-продажа, осуществляемая в 

деловом обороте».  Подобные определения очень удобны для раскрытия его 

экономической цели. Правильное понимание цели договора позволяет более точно 

раскрыть в определении сам термин: «Экономическая цель этого договора для 

поставщика - реализация товара по наиболее выгодной цене и на наиболее выгодных 

условиях для покупателя, как правило, коммерческой организации - приобретение 

товара для предпринимательства, торговой или иной хозяйственной 

деятельности». При сопоставлении целей договора поставки с договором купли-

продажи становятся очевидным их общее содержание: возмездная передача товара от 

одного субъекта к другому. Среди современных исследователей, как упоминалось 

выше, доминирующей является позиция, в соответствии с которой договор поставки 

является разновидностью купли-продажи. Такое их соотношение и объясняет единство 

экономического содержания, и как следствие, общность ряда юридических признаков:  

- они призваны обеспечить переход права собственности (иного вещного права) 

на имущество; 

- заключение этих договоров происходит в результате свободного волеизъявления 

сторон, которые выступают как свободные товаровладельцы; 

- они имеют возмездно-эквивалентный характер, где встречным предоставлением 

являются деньги. 

http://coolreferat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Среди всей совокупности указанных признаков, цель заключения поставки и 

временной промежуток между заключением и исполнением по признанию ряда авторов 

являются определяющими в выделении поставки среди других договоров.  

Таким образом, договор поставки в коммерческой деятельности  - один из 

наиболее распространенных видов обязательств и охватывает практически весь 

товарооборот в хозяйственной деятельности предпринимателей. 
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Негативные последствия в имущественной сфере лица, чьи права нарушены в 

результате нарушения договора, можно рассматривать и как необходимое, и как 

факультативное условие гражданско-правовой ответственности. Негативные последствия 

в имущественной сфере лица практически совпадают с понятием «убытки», во всяком 

случае, в аспекте, имеющем правовое значение. В этом смысле можно говорить, что такие 

негативные последствия должны быть выражены в форме расходов, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также неполученных доходов, 

которые оно получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено (упущенная выгода). 

Если речь идет о применении такой формы ответственности, как возмещение 

убытков, указанное условие носит обязательный характер, поскольку сам факт 

причинения убытков подлежит доказыванию лицом, чьи субъективные права нарушены. 

Непредставление доказательств, подтверждающих наличие убытков, вызванных 

нарушением субъективного гражданского права, является безусловным основанием к 

отказу в удовлетворении соответствующего требования. 

В случаях применения неустойки как формы гражданско-правовой ответственности 

наличие негативных последствий имущественной сферы кредитора приобретает 

факультативный характер. Вместе с тем, учитывая общее правило, что по требованию об 

уплате неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства 

кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 293 ГКРК), мы можем говорить 

о факультативном характере названного условия ответственности применительно к 

неустойке. 

Как указывает Г.К. Матвеев, «в правовой литературе делалось заключение, что 

наличие убытков является важным элементом состава гражданского правонарушения» [22; 

85]. С нынешних позиций законодателя, закрепившего повышенную 

ответственность нарушителей предпринимательских обязательств, и опыта судебной 

практики, нет сомнений, что одним из необходимых условий безвиновной 

ответственности является факт нарушения договорного обязательства. 
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Специалисты, толкующие современное гражданское законодательство, едины во 

мнении, что возмещение убытков является общим и основным видом ответственности 

в коммерческом обороте [27; 95]. Общим потому, что должник обязан возместить 

кредитору убытки, причиненные любым неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств. Основным потому, что возмещение убытков позволяет наиболее полно 

реализовать основные функции договорной ответственности: компенсационную, 

стимулирующую и предупредительную. 

Общей для всех наук, как естественных, так и гуманитарных, является постановка 

проблемы причинной связи. Наиболее известными и получившими в той или иной 

мере развитие в законодательстве и практике ряда стран являются философские теории 

«выделяемого (необходимого) условия» и «адекватного причинения». Первая 

концепция отрицает равноценность всех условий и считает возможным выделить из 

совокупности предшествующих последствию событий одно в качестве причины. 

Противоположные взгляды у сторонников теории адекватного причинения, которые 

принимают во внимание лишь те условия, которые имеют общепризнанное значение. 

Здесь важно не то, что в данном случае одно событие вызвало ряд последующих, а то, 

способно ли оно вообще приводить к последствиям такого рода. 

Сразу оговоримся, что, установление причинной связи имеет правовое значение, а 

сама причинная связь приобретает характер необходимого условия договорной 

ответственности лишь тогда, когда речь идет о возмещении убытков. При взыскании 

неустойки для кредитора достаточно подтвердить соответствующими 

доказательствами факт неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 

обязательства. Если же должник выдвигает доводы о несоразмерности взыскиваемой 

неустойки последствиям допущенного нарушения и представляет доказательства, 

свидетельствующие о том, что убытки кредитора, вызванные нарушением, никак не могли 

достичь размера предъявленной неустойки, суд вправе учесть и обстоятельства, связанные с 

наличием причинной связи. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 

оснований, предусмотренных законодательством. Каждый договор воплощает 

согласованное волеизъявление заключающих его лиц, преследующих собственные 

интересы.  И поэтому заключение договора представляет собой процесс согласования 

воли сторон. Инициатива исходит от одной из будущих сторон и юридическую 

значимость приобретает лишь в том случае, когда выражается в форме предложения 

заключить договор и содержит существенные условия будущего договора.  

Разработанный правильно, поименованный договор позволяет точно установить 

круг правовых норм, которыми он регулируется. Это имеет большое значение, в случае 

возникновения спора и рассмотрения дела в суде. Нередко за уклонением от 

исполнения договора скрывается недобросовестный умысел заставить должника 

допустить просрочку. Просрочка влечет за собой ответственность должника за 

допущенное нарушение.    

В соответствии со ст.350 Гражданский Кодекс Республики Казахстан 

просрочивший должник обязан возместить кредитору убытки и уплатить неустойку.  

Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

В сказанном обращает на себя внимание то обстоятельство, что участники договорных 

отношений сами вправе определять пределы и меры ответственности, находящей свое 

выражение в виде неустойки, на случай неисполнении ими принятых на себя 

обязанностей.  
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В зависимости от способа начисления неустойки различают штраф и пеню. 
Штраф начисляется однократно, а пеня - за определенный период времени (час, день, 
месяц и т.д.). Преследуемая законом норма  или договором право, неустойка, прежде 
всего, преследует цель создания условий защищенности договаривающихся сторон, 
стабильности взаимоотношений между ними, гарантирующих их нормальное развитие. 

Неустойка подлежит взысканию и тогда, когда нарушением какого-либо 
обязательства  кредитору не были причинены убытки.  

 Привлекательность неустойки, её широкое применение в целях обеспечения 
договорных обязательств объясняются, прежде всего, тем, что она представляет собой 
удобное средство упрощенной компенсаций потерь кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств. В 
этом смысле неустойке присущи следующие черты: предопределенность размера 
ответственности за нарушение обязательства, о котором стороны знают уже на момент 
заключения договора;  возможность взыскания неустойки за сам факт нарушения 
обязательств, когда отсутствует необходимость представления доказательств, 
подтверждающих причинение убытков и их размер; возможность для сторон по своему 
усмотрению формулировать условие договора о неустойке (за исключением законной 
неустойки), в том числе в части ее размера, соотношения убытками, порядка 
исчисления, тем самым приспосабливая ее к конкретным взаимоотношения сторон и 
усиливая ее целенаправленное действие. 

Соглашение о неустойке - это дополнительное обязательство, действие и 
исполнение которого зависит от действительности основного обязательства. 

Определение размера неустойки в первую очередь предопределенно 
юридическим основанием ее возникновения: законом или договором. При законной 
неустойке порядок исчисления ее размера определен соответствующей нормой 
правового акта, подлежащего применению к регулированию спорных правоотношений. 
Как правило, в таких случаях размер неустойки определяется исходя из официальной 
ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  

Но, наиболее распространенным способом определения размеров договорной 
неустойки является установление ее процента от суммы договора, подлежащего к 
уплате за каждый просроченный день исполнения.  Учитывая, что в абсолютном своем 
большинстве хозяйствующие субъекты в процессе своей деятельности используют 
типовые договора, размер неустойки не превышает 0,5-1 процент от суммы договора.  

В судебной практике встречаются  случай, когда истец неверно определяет сумму 
неустойки, в силу ошибочного подсчета времени, за который она должна быть 
взыскана, необоснованно увеличивая, таким образом, ее размер. Именно взыскание 
неустойки в повышенном размере является одним из проблемных вопросов в практике 
ее применения. 

По общему правилу, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

В статье 297 Гражданского Кодекса Республики Казахстан установлено, что если 
подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с 
убытками кредитора, суд вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая 
степень выполнения обязательства должником   и заслуживающим внимания интересы 
должника и кредитора. 

Данная норма предполагает оценочную категорию «соразмерности», и судья по 
собственному усмотрению должен оценить установленную договором неустойку и 
разрешить данный вопрос, опираясь на внутреннее убеждение.  

Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства 
предполагается. При этом ответчик должен представить доказательства явной 
несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что 
возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие 



487 
 

нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для 
опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие 
соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Поскольку по 
требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 
убытков, он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки  
представить доказательства, свидетельствующие о том, какие последствия имеют 
подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего в гражданском 
обороте разумно и осмотрительно при сравнимых обстоятельствах. 

Практика применения ст.297 ГК Республики Казахстан при рассмотрении дел 
показывает, что один из самых главных и проблемных вопросов, с которыми 
сталкиваются судьи при рассмотрении вопроса о неустойке - это вопрос о размере и 
пределах её снижения.  

Поскольку оценка соразмерности или несоразмерности преимущественно 
представляет собой субъективную оценку, в судебной практике отсутствует единство в 
понимании техники применения указанной статьи. Как и любая оценочная норма, 
ст.297 ГК Республики Казахстан, нуждается в разъяснении и уточнении. 

Статья 297 ГК Республики Казахстан предоставляет суду право уменьшить 
подлежащую уплате неустойку, если она явна, несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, но не обязывает его сделать это. В данной норме закона нет указания на 
обязательное наличие заявления со стороны ответчика для рассмотрения вопросов об 
уменьшении размера неустойки. В связи с чем, возникает вопрос, при отсутствии 
требования ответчика об уменьшении размера неустойки суд по своей инициативе  
вправе ее снижать, если суд придет к выводу о явной несоразмерности неустойки 
последствиям нарушения обязательства.  

Судебная практика идет по пути, опирающимся более на собственное усмотрение 
судьи и на установление соразмерности неустойки последствиям нарушения 
обязательства.  Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате 
неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут 
быть: 

-чрезмерно высокий процент неустойки;  
-значительное превышение суммы нестойки над суммой возможных убытков, 

вызванных нарушением обязательства; 
-длительность неисполнения обязательства; 
-и другие обстоятельства. 
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Как известно, государство в процессе исполнения своих задач осуществляет ряд 

расходов. Эти расходы, прежде всего, состоят из расходов, направленных для 

инвестирования в различные отрасли в целях развития экономики страны, направлены 

на конкретные цели, такие, как повышение жизненного уровня населения, выполнения 

социальных задач, управление государством, обеспечение обороны. 
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Общегосударственные расходы в основном финансируются через 

государственный бюджет, государственные целевые и другие внебюджетные фонды 

государства [1, с. 4]. 

Государственные закупки, в качестве важной составной части государственных 

расходов, имеют особое значение. 

До настоящего времени в мировом сообществе не принято общепризнанного 

определения «государственных закупок». Об этом свидетельствуют протоколы 

многосторонних торговых переговоров, осуществляемых в рамках Всемирной торговой 

организации. Это связано со сложностями в установлении того: 

- какие сделки составляют государственные закупки; 

- что представляет собой закупочная организация; 

- какая продукция (товары, работы, услуги) закупается. 

Проблема заключается в том, что роль государства в разных странах различна. 

Взаимоотношения между государством и частным сектором также претерпевают 

изменения, и все большее число компаний оказывает услуги, традиционно 

предоставляемые ранее государством. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. определяет 

государственные закупки товаров как «закупки государственными агентствами 

продукции для государственных нужд, которая не предназначена для коммерческой 

перепродажи или для использования в производстве товаров для коммерческой 

перепродажи». Статья XIII Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС) 

определяет государственные закупки как «услуги, закупаемые для государственных 

нужд и не с целью коммерческой перепродажи или с целью использования при 

предоставлении услуг для коммерческой перепродажи» [2, с. 7-8]. 

В Республике Казахстан 16 июля 1997 года впервые был принят Закон «О 

государственных закупках», положивший начало новой эпохе рыночных товарно-

денежных отношений между предпринимателем и государством. Этим Законом 

государственные закупки были определены как «приобретение государством в лице 

заказчиков в государственную собственность товаров и получение необходимых 

государству работ и услуг за счет средств республиканского и местных бюджетов 

Республики Казахстан на основе договоров о государственных закупках». Под 

заказчиками закон устанавливал «центральные и местные государственные органы, их 

подведомственные государственные учреждения, осуществляющие закупки для 

собственных нужд за счет средств республиканского и местных бюджетов». 

Ввиду развития и усложнения института государственных закупок в 2002 году 

был принят новый Закон «О государственных закупках». В редакции нового закона от 

16 мая 2002 года N 321-II п. 3) согласно ст. 1 под государственными закупками, 

следовало понимать «приобретение государственными органами, государственными 

учреждениями, а также государственными предприятиями, юридическими лицами, 

пятьдесят и более процентов акций (долей) или контрольный пакет акций которых 

принадлежат государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами 

товаров, работ и услуг за счет имеющихся в их распоряжении денег». 

С момента принятия вышеназванного Закона, определившего понятие 

государственных закупок, в литературе неоднократно поднимался вопрос о 

легитимности его распространения на отношения по удовлетворению спроса на товары, 

работы, услуги частных юридических лиц с участием государства (хозяйственные 

товарищества, акционерные общества, национальные компании). Представители 

ведущей юридической общественности единогласно высказывались за отмену режима 

государственных закупок для таких организаций. Основным лейтмотивом в таких 
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высказываниях являлось противоречие в данном вопросе Закона «О государственных 

закупках» Гражданскому Кодексу Республики Казахстан. 

В Законе Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 

года №303-III, под государственными закупками понималось,  «приобретение 

заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 

функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной 

деятельности заказчика, осуществляемое в порядке, установленном настоящим 

Законом, а также гражданским законодательством Республики Казахстан, за 

исключением услуг, приобретаемых у физических лиц по трудовым договорам либо у 

физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, по 

договорам возмездного оказания услуг, в рамках выполнения государственного 

задания, а также внесения взносов (вкладов), в том числе в уставный капитал вновь 

создаваемых юридических лиц» [3].  

В данное время действует Закон Республики Казахстан «О государственных 

закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. 

Основными целями Закона РК «О государственных закупках» являются 

упрощение государственных закупок, минимизация коррупционных рисков, защита 

прав и законных интересов потенциальных поставщиков и повышение ответственности 

участников государственных закупок. Это позволяет переходу к полному циклу 

проведения закупок в электронной форме. Также сокращению доли закупок, 

проводимых из одного источника, интеграции веб-портала с информационными 

системами иных госорганов. Внедрен исключительно электронный формат заключения 

договоров. Это позволит формировать полную и достоверную информацию по 

закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.  

Согласно нового Закона заказчиком государственных закупок могут быть 

государственные органы, государственные учреждения, а также государственные 

предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций 

(долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и 

аффилиированные с ними юридические лица, за исключением национальных 

управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих 

компаний, национальных компаний и аффилиированных с ними юридических лиц, 

Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств, организаций, входящих в 

структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридических лиц, пятьдесят 

и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых 

принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его 

доверительном управлении, и аффилиированных с ними юридических лиц. 

Основная задача национальной системы государственных закупок – обеспечить 

приобретение товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных нужд при 

наиболее эффективном расходовании государственных средств. 

Достижение данной задачи возможно, если процесс государственных закупок 

основывается на принципах (cт. 4 Закона «О государственных закупках»): 

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для 

государственных закупок; 

2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для 

участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим Законом; 

3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 

4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 
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5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также 

отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит 

международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; 

6) ответственности участников государственных закупок; 

7) недопущения коррупционных проявлений; 

8) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг; 

9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся 

в закупаемых товарах. 

Оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для 

государственных закупок предполагает, что при проведении государственных закупок 

основное внимание должно уделяться экономическим критериям, среди которых 

важнейшим является цена. Дополнительные критерии, обеспечивающие экономические 

выгоды для закупочной организации, включают: 

- соответствие закупаемой продукции ее назначению (т.е. качество); 

- затраты в течение всего срока службы или жизненного цикла (т. е.  

эксплуатационные затраты и затраты на текущий ремонт); 

- доставка и наличие; 

- дополнительные затраты (например, транспортировка и хранение); 

- затраты непосредственно связанные с организацией и проведением закупок. 

Выгоды с точки зрения экономии могут быть также получены посредством 

усовершенствования процесса закупок. Закупочная деятельность сама по себе должна 

обеспечивать эффективное расходование средств. Эффективность в государственных 

закупках предполагает, что система функционирует оперативно и с минимальными 

бюрократическими процедурами. Затраты самих государственных заказчиков и 

поставщиков, связанные с закупочной деятельностью, должны быть минимизированы. 

С целью повышения эффективности и результативности закупочного процесса 

государственные заказчики должны регулярно проводить мониторинг и оценку своей 

закупочной системы. 

Эффективность функционирования национальной системы зависит не только от 

наличия продуманной стратегии и политики в сфере государственных закупок, сильной 

законодательно - нормативной базы, эффективного планирования закупок, но и от 

высокопрофессионального проведения закупок и управления заключенными 

контрактами, нацеленного на получение самой высокой отдачи от вложенных средств. 

Закупочная деятельность должна осуществляться справедливо и честно, 

обеспечивая равные права, равные возможности для всех участвующих поставщиков 

независимо от видов деятельности, организационно-правовой формы и формы 

собственности, национальной принадлежности и происхождения товаров, работ, услуг.  

Равенство также предполагает, что условия проведения конкурсов, критерии и 

порядок определения победителя устанавливаются заранее, и для всех участников они 

одинаковы. Кроме того, эти условия не должны меняться в ходе непосредственного 

проведения торгов.  Важно обеспечить, чтобы закупочный процесс не только являлся 

по своей сути справедливым, но и воспринимался как справедливый поставщиками и 

общественностью. Справедливость при осуществлении закупок способствует 

формированию доверия и уважения между государственными заказчиками и 

поставщиками. Это, в свою очередь, повышает привлекательность закупок для 

поставщиков, способствует вовлечению большего их числа к участию в торгах и, 

соответственно, достижению самой высокой отдачи от вложенных средств.  

Неэтичное поведение, напротив, увеличивает затраты, снижает качество 

закупаемых товаров, работ и услуг, а также негативно влияет на имидж закупочной 

организации. Но это вовсе не означает, что поставлять товары, работы, услуги для 
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государственных нужд может кто угодно. Государство определяет ограничения по 

субъектному составу, связанные с участием в государственных закупках, которые 

регламентированы ст. 6 Закона «О государственных закупках».   

Потенциальный поставщик не вправе участвовать в закупках, если: близкие 

родственники (родители, супруг(а), братья, сестры, дети) или свойственники (братья, 

сестры, родители и дети супруга(и)) руководителей данного потенциального 

поставщика обладают правом принимать решение о его выборе, либо являются 

представителем заказчика или организатора закупок; он оказывал заказчику либо 

организатору экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке 

проводимых закупок; его руководитель, является физическим лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, включенным в реестр недобросовестных 

участников государственных закупок или имел отношения, связанные с управлением, 

учреждением, участием в уставном капитале лиц,  включенных в данный реестр; он 

состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок; на его 

имущество и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), балансовая 

стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих 

основных средств, наложен арест или они имеют неисполненные обязательства по 

исполнительным документам и включены уполномоченным органом в реестр 

должников либо их финансово-хозяйственная деятельность приостановлена; в конкурсе 

(лоте) участвует его аффилиированное лицо. 

Также законодательством установлены квалификационные требования, 

предъявляемые к потенциальному поставщику, в соответствии с которыми он должен: 

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской 

дееспособностью (для физических лиц); 

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности сроком, 

превышающим три месяца; 

3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 

4) иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для 

исполнения обязательств по договору о государственных закупках. 

Требования к поставщикам не должны ограничивать конкуренцию между ними, 

создавать необоснованные привилегии какому-либо конкретному поставщику или 

группе поставщиков. 

Принцип гласности и прозрачности процесса государственных закупок 

подразумевает широкую доступность информации об объявлении торгов, об их ходе и 

результатах, о нормативно - правовой базе закупок. Заказчик, имеющий право на 

осуществление государственных закупок, обязан опубликовать информацию о 

проведении торгов в СМИ и на специальном веб-портале государственных закупок (т.е. 

на сайте государственных закупок). 

В Республике Казахстан с 1 апреля 2008 года была выпущена в полноценную 

работу система электронных закупок – веб-портал www.goszakup.gov.kz, который 

показал неоспоримые преимущества онлайн- формата перед бумажным. Это 

открытость, прозрачность, реальная экономия бюджетных средств, и, как следствие, 

борьба с коррупционной составляющей. Об этом также в своем интервью газете 

«Казахстанская правда» говорит председатель правления ТОО «Центр электронной 

коммерции» Султанжан Ахметов: «После того как было получено одобрение от 

министра финансов и руководства Комитета финансового контроля, 1 апреля 2008 года 

система была запущена в полноценную работу. В противовес выходившему в то время 

печатному Бюллетеню госзакупок, портал с первых дней продемонстрировал 

преимущества в части донесения до поставщиков бесплатной, быстрой и прозрачной 
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информации. Неудивительно, что в 2010-м Бюллетень, как и газета, ушел в прошлое, и 

все объявления стали размещаться только на портале» [4, с. 8].  

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении 

законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного 

сектора». Как отметил министр финансов РК АлиханСмаилов, сегодня в системе 

госзакупок существуют три основные проблемы. Это чрезмерная 

зарегламентированность закупок, низкая квалификация участников закупок  то, что 

большая доля закупок из одного источника. 

По словам АлиханаСмаилова: «В целях упрощения процедур закупок 

правительством совместно с депутатами и бизнес-сообществом проведена 

соответствующая работа. Первое — увеличивается пороговая сумма закупок из одного 

источника со 100 МРП до 500 МРП (с 240 500 до 1 202 500 тенге). Это позволит 

упростить процедуры по малозначительным закупкам и поддержать отечественных 

поставщиков.В закупках способом запроса ценовых предложений (в закупках до 1 000 

МРП или до 2 405 000 тенге) заказчикам дается право указывать в документации на 

фирменные наименования товаров. Это позволит закупать более качественные товары. 

Кроме этого, вводится понятие «электронный кошелек». Это позволит автоматически 

возвращать обеспечение заявки на счет потенциального поставщика» [5]. 

При осуществлении закупок государство стремиться использовать свою 

огромную покупательскую способность как средство достижения задач социально-

экономической политики, в соответствии с которыми вводится принцип правового 

регулирования государственных закупок при поддержке отечественных 

предпринимателей. В число критериев, влияющих на конкурсное ценовое 

предложение, для приоритетности выбора отечественных потенциальных поставщиков 

включен критерий наличия казахстанского содержания. Предусматривается 

обязательное условие при равенстве заявленных условных цен определять 

победителями отечественных поставщиков.Корректируются приоритеты оказания 

государственной поддержки, ими определяются отечественные предприниматели, а 

среди них наибольшие меры господдержки предусматриваются отечественным 

товаропроизводителям и отечественным поставщикам работ и услуг. 

Таким образом, в современных рыночных условиях система государственных 

заказов становится мощным рычагом влияния государства на экономику и играет 

важную роль не только в общественном производстве, но и в экономической жизни 

общества в целом.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЕНКА: ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Детская безнадзорность и беспризорность в Казахстане является одним из 

факторов угрозы национальной безопасности. Растет уровень насилия в семьях, 

всплеск физических и психических заболеваний несовершеннолетних. По состоянию на 

2015 год в Республике Казахстан всего насчитывается 5 199 995 ребенка, из них, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 32 362, дети с ограниченными 

возможностями в развитии – 148 652, дети с девиантным поведением, состоящие на 

учете в отделах ювенальной полиции – 13 038. Заболеваемость детей имеет тенденцию 

к росту. Выявлена патология у 26 % детей [1]. 

Решение возникающих проблем в жизни несовершеннолетних, на наш взгляд, 

должно начинаться с закрепления их правового статуса в действующем 

законодательстве, начиная с конституционного уровня. Реформирование отраслевого 

законодательства по факту закрепления и обеспечения прав несовершеннолетних, 

должно происходить целенаправленно, последовательно, системно, и базироваться на 

конституционно-правовых нормах.  

Будучи разновидностью правовых норм, конституционные нормы, обладают их 

основными свойствами, равно как и общими признаками, присущими социальным 

нормам вообще. Именно конституционные нормы, юридически закрепляют положение 

несовершеннолетнего в обществе, государстве. Но, в Конституции Республики 

Казахстан, четко не определен правовой статус несовершеннолетнего, поэтому мы его 

выводим из закрепленного правового статуса личности в целом. Субъекты 

правоприменительного процесса, использовали нормы международного и 

национального права, которые не отражали специфики рассматриваемого субъекта – 

несовершеннолетнего. Это объясняется особенностью отечественного 

законодательства, которое рассматривало несовершеннолетнего, исключительно в 

контексте семейных отношений, где его правовой статус был частично поглощен 

правовым статусом его родителей.  

Системность норм права не исключает и другую их особенность – 

специализацию. Между нормами права существует своего рода «разделение труда», 

они специализированы на выполнении какой-то одной, «своей» юридической 

операции: одни нормы закрепляют общие положения (нормы-принципы), другие – 

вводят запреты (запрещающие нормы), третьи – направлены на применение 

принудительных мер в случае совершенного правонарушения (правоохранительные 

нормы) и т.д. [2, с. 62].  

Специфика конституционно-правовых норм обусловлена особенностями 

общественных отношений, на регулирование которых направлены правовые нормы, 

образующие отрасль. К специфическим чертам исследуемых конституционных норм 

права, определяющих и правовое положение несовершеннолетних, в первую очередь, 

следует отнести:  

- содержание (та сфера общественных отношений, на регулирование которых они 

направлены). В частности, закрепляя правовой статус, конституционная норма 

содержит лишь гипотезу и диспозицию, а выполнение предписаний обеспечивается по 

потребности санкциями других отраслей права. - обладание наибольшей юридической 

силой, что означает  

– нормы противоречащие Конституции Республики Казахстан, подлежат отмене;  
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- источники, в которых они выражены – наиболее значимые нормы содержаться в 

Конституции Республики Казахстан;  

- своеобразие вида норм (наличие норм-деклараций, норм-принципов, норм-задач, 

норм- дефиниций);  

- особый механизм реализации (регулируют лишь существенные, главные 

стороны общественных отношений);  

- учредительный характер содержащихся в них предписаний.  

 Обладая специфическими чертами по сравнению с правовыми нормами других 

отраслей права, конституционно-правовые нормы сами по себе очень многообразны, 

отличаются друг от друга по многим признакам.  

Действующее законодательство Республики Казахстан, определяющее правовой 

статус несовершеннолетнего, в основе своей базируется на положениях 

международных документов, прежде всего, Конвенции о правах ребенка. 

Международно-правовые документы устанавливают общеправовые стандарты прав и 

свобод несовершеннолетнего, определяющие тот уровень, ниже которого государства 

не могут опускаться. Дело в том, что права и свободы несовершеннолетнего перестали 

быть только внутренним делом государства. Теперь они объект внимания всего 

международного сообщества. Республика Казахстан, присоединившись к 

международно-правовым документам в области прав и свобод несовершеннолетних, 

выстраивает национальное законодательство в соответствии с ними. Поэтому 

присутствует наличие определенной связи между национальным законодательством в 

области защиты прав ребенка, прежде всего, семейным, и содержанием 

соответствующих международных нормативно-правовых актов.  

Именно Конституция Республики Казахстан, закрепляя правовое положение 

несовершеннолетних, должна придать этому статусу гарантированность. В отраслевом 

же законодательстве, должна содержаться конкретизация и детализация 

конституционно-правовых норм.  

Вышеизложенное позволяет полагать, что процедура нормативного закрепления и 

защиты прав ребенка, должна находиться в логической последовательности от 

Конвенции ООН о правах ребенка к Конституции Республики Казахстан, и далее 

должно быть выражено в отраслевом законодательстве. Именно такая логическая 

взаимосвязь должна привести к наиболее полной реализации прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а также всего потенциала Конституции Республики 

Казахстан в отраслевом законодательстве.  

Несомненно, Конституция Республики Казахстан является воплощением 

международных норм, принципов и стандартов в области прав человека, и конечно не 

содержит каких-либо противоречий с Конвенцией о правах ребенка. Однако, в 

современный период, необходим более совершенный и оптимальный механизм защиты 

прав несовершеннолетних, базирующийся на конституционно-правовых нормах и 

закрепленный в отраслевом законодательстве государства.  

В Конституции Республики Казахстан раскрывается механизм реализации 

социальной политики в интересах детей путем обеспечения государственной 

поддержки брака и семьи, материнства, отцовства и детства. Так же Конституция 

Республики Казахстан, содержит нормы, посвященные непосредственно детям. В 

частности, в нормах говорится, что детство находится под защитой государства, забота 

о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. 

Рассматриваемая правовая норма, обеспечивает на конституционном уровне защиту 

детства, основываясь на принципах: приоритета семейного воспитания детей, заботы об 

их развитии и благосостоянии; приоритетной защиты прав и интересов 
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несовершеннолетних; обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав, возможности судебной защиты этих прав.  

В Конституции Республики Казахстан, правовое положение ребенка 

просматривается через призму семьи, материнства и родителей, что обусловлено 

естественным приоритетом института семьи.  

В Основном законе Республики Казахстан содержатся нормы, имеющие 

непосредственное отношение к определению правового положения 

несовершеннолетнего. Это те нормы, которые регламентируют права и свободы 

человека и гражданина, используя при этом термин «каждый». Закрепленные в Разделе 

2 «Человек и гражданин» Конституции Республики Казахстан, права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, это «наиболее существенные, исходные начала, 

определяющие положение человека в обществе и государстве, принципы их 

взаимоотношений» [3, с. 199].  

Исследование нормативных положений конституционного законодательства 

Республики Казахстан, дает основание полагать, что несовершеннолетний является 

самостоятельным носителем прав. Об этом свидетельствует и эволюция правового 

положения несовершеннолетнего в конституционно-правовых нормах.  
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ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Инновации присутствуют в любой области профессиональной деятельности 

современного человека. Образовательные технологии не являются исключением из 

правила. Инновации в образовании занимают важное место среди остальных сфер. В 

нашей Республике  новейшие педагогические технологии создаются на базе 

многолетнего прогрессивного педагогического опыта отдельных учителей и целых 

коллективов, также используются научные разработки, освоенные и используемые уже 

долгое время. 

C наступлением эпохиглобализации системыобразованиябольшинства  развитых 

стран мира находятся в состоянии непрерывной модернизации и реформирования. По 

темпу внедренияинноваций вобласти образования  Казахстан находится в числе 

передовых.  Этот процесс идет непрерывно и ускоряется с каждым годом – в стране 

идёт глобальное реформирование, направленное на улучшение качестваобразования.  

Главнойцелью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы 

образования к новой социально-экономической среде. Президентом Казахстана была 

также поставлена задача о вхождении республики в число пятидесятинаиболее 
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конкурентоспособных стран мира. Совершенствованиесистемы образования, играет 

важную роль в достижении этой цели. 

В условиях решения этой стратегически важной для страны задачи главными 

функциональными качествами личности являются инициативность, 

способностьтворчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все  

этифункциональные навыки формируются в условиях  открытой, инновационной 

школы. 

В контексте инновационной деятельности образования возрастает роль 

преподавателя как непосредственного носителя знаний - не только профессиональных 

по предметной дисциплине, но и современных: в области педагогики, психологии, 

технологии обучения и воспитания. На этой базе у учителя формируется готовность к 

восприятию, оценке и реализации инновационных проектов в образовании. 

Что такое инноватика в образовании? Инновационные процессы в сегодняшнем 

образовании не являются чем-то модным и придуманным. Для того, чтобы 

образовательная система стала гибкой и самоустойчивой по отношению к государству 

и личности, необходимо, во-первых, определить ее личностный компонент. Учет 

личностных индивидуальных особенностей учащегося на всех уровнях 

образовательной системы: на уровне ее смыслов, целей, содержания образования, форм 

и методов обучения, критериев оценивания образовательных результатов ученика, 

является необходимым инновационным процессом в образовании, но не достаточным.  

Во-вторых, требуется определить основу взаимодействия личностного и 

государственного компонентов образования. Это и позволит устранить несоответствие 

между доминирующими сегодня в стандарте знаниями, умениями и практически 

отсутствующими механизмами генерации и оценивания опыта творческой 

деятельности учащегося, опыта его эмоционально-ценностных отношений к 

действительности. Позволит определить органичную и гибкую взаимосвязь между 

знаниями и творчеством. 

Решение этих задач и есть инновационный образовательный процесс, в который 

вовлечен как ученый-исследователь, так и учитель-практик. 

Внедрение инновационных идей в образование применительно к педагогическому 

процессу означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Для понимания сути педагогических инноваций в образовании в поле зрения 

экспертов находятся две проблемы. Первой из них является проблема изучения, 

обобщения и распространения современных педагогических технологий. Учитель 

выступает в качестве автора, разработчика, исследователя, пользователя и 

пропагандиста педагогических инноваций. Вторая проблема касается внедрения 

достижений инновационных проектов в образование на практике. 

Таким образом, предметом инновационной деятельности в образовании является 

союз этих двух взаимосвязанных процессов, которые до настоящего времени 

рассматривались отдельно друг от друга. Необходимость в инновационной 

деятельности в образовании в современных условиях развития общества, культуры и 

других сфер определяется рядом обстоятельств. 

 Социально-экономические изменения Республики Казахстан способствовали 

кардинальной модернизации системы образования. Педагогические инновации в 

образовании выступают средством обновления образовательной политики. Появление 

новых учебных дисциплин, пополнение информационной базы требует постоянного 

поиска новых педагогических технологий и форм обучения. В такой ситуации высоко 

ценится роль и авторитет педагогических знаний. Предоставление самостоятельного 
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выбора приемов и способов педагогических технологий, использование сети Интернета 

и различных аудио, видеоносителей, применение инноваций в образовании является 

более эффективным, чем ранее. Поэтому важным направлением в работе 

руководителей школ, органов управления образованием становится анализ и оценка 

вводимых учителями педагогических инноваций, создание условий для их успешной 

разработки и применения. Вхождение общеобразовательных учебных заведений в 

рыночные отношения, создание новых типов учебных заведений, создают реальную 

ситуацию их конкурентоспособности. Создание благоприятной среды в морально-

материальном ключе позволяет учителям проявить свои педагогические и научно-

творческие способности в полной мере. 

Формирование педагогических инноваций в образовании предполагает 

использование определенных критериев, которые позволяют оценить эффективность 

инновации. Новизна, оптимальность, высокая результативность, возможность 

творческого применения инновационных проектов в образовании в массовом опыте 

являются главными показателями жизнестойкости педагогической инновационной 

технологии. 

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 

(В.М.Монахов). В настоящее время в нашей стране идет становление новой системы 

образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Происходит 

модернизация образовательной системы - предлагаются иное содержание, подходы, 

поведение, педагогический менталитет.  

Сегодня в казахстанском образовании провозглашен принцип информационной 

открытости, который дает возможность педагогическим коллективам учебных 

заведений выбирать и конструировать педагогический процесс в рамках системы 

электронного обучения. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка 

различных вариантов его содержания, использование возможностей современной 

методики в повышении эффективности образовательных структур; научная разработка 

и практическое обоснование новых идей и технологий. При этом важна организация 

своего рода диалога различных педагогических систем и технологий обучения, 

апробирование в практике новых форм, соответствующих государственной системе 

образования, использование в современных казахстанских условиях целостных 

педагогических систем прошлого.  

В этих рамках учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 

современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время 

на открытие уже известного, а использовать весь арсенал педагогического опыта. 

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего 

обширного спектра образовательных технологий. Современные педагогические 

технологии могут реализовываться только в инновационной школе.  

Инновационной школой называется учебно-воспитательное заведение, 

деятельность которого построена на оригинальных (авторских) идеях и технологиях и 

представляет собой новую образовательную практику (Селевко, 1998). Инновационная 

школа является полисистемой с подсистемами учебной, трудовой, художественно-

эстетической,   спортивной, научной деятельности, включающей различные формы 

коммуникации и общения детей и взрослых.  

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные 

педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности 
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учреждения. Тем не менее, можно выделить   следующие наиболее характерные 

инновационные технологии.  

1) Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект 

приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством 

достижения какой-либо отвлеченной цели.  

Проявляется в освоении учащимися индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их возможностями и потребностями.  

2) Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление 

качеством образования школьников. 

Применение такой инновационной технологии, как информационно – 

аналитическая методика управления качеством обучения позволяет объективно, 

беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, 

класса, параллели, школы в целом. При некоторой модификации может стать 

незаменимым средством при подготовке классно – обобщающего контроля, изучении 

состояния преподавания любого предмета учебного плана, изучения системы работы 

отдельно взятого педагога.  

3) Мониторинг интеллектуального развития.  

Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при помощи 

тестирования и построения графиков динамики успеваемости.  

4) Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного ученика.  

Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. 

Реализуется в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: 

участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, 

центрах детского творчества.  

5) Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ.  

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя 

приемы, так и новые.  Это - самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, 

оформление и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических 

средств, система «консультант», групповые, дифференцированные способы обучения - 

система «малых групп» и др. Обычно в практике применяются различные комбинации 

этих приемов.  

6) Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 

Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех или иных 

инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах, консультации с ведущими 

специалистами в этой области.  

7) Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 

интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 

информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в 

современном обществе (в его профессиональном аспекте). Существенное значение 

имеет осознание складывающейся тенденции процесса информатизации школы: от 

освоения школьниками начальных сведений об информатике к использованию 

компьютерных программных средств при изучении общеобразовательных предметов, а 
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затем к насыщению элементами информатики структуры и содержания образования, 

осуществления коренной перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе 

применения информационных технологий. В результате в школьной методической 

системе появляются новые информационные технологии, а выпускники школ имеют 

подготовку к освоению новых информационных технологий в будущей трудовой 

деятельности. Опыт применения ИКТ в школах показал, что:  

а) информационная среда школы открытого типа, включающая различные формы 

дистанционного образования, существенно повышает мотивацию учеников к изучению 

предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов;  

 б) информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что снимается 

психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных 

отношений "учитель-ученик” к наиболее объективным отношениям "ученик-

компьютер-учитель”, повышается эффективность ученического труда, увеличивается 

доля творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного 

образования по предмету в стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный 

выбор вуза, престижной работы; в) информатизация преподавания привлекательна для 

учителя тем, что позволяет повысить производительность его труда, повышает общую 

информационную культуру учителя.  

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 

иностранного языка включают: изучение лексики, отработку произношения, обучение 

диалогической и монологической речи, обучение письму, отработку грамматических 

явлений. 

На уроках английского языка с помощью компьютера можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы 

глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять 

словарный запас учащихся; формировать у школьников устойчивую мотивацию к 

изучению английского языка. 

Как известно, пригодность технических средств обучения и контроля для 

использования на занятиях по иностранному языку определяется по следующим 

критериям: 

во-первых, они должны способствовать повышению производительности труда и 

эффективности учебного процесса,  

во-вторых, обеспечивать немедленное и постоянное  подкрепление правильности 

учебных действий каждого учащегося; 

в-третьих, повышать сознательность и интерес к изучению языка,  

в-четвёртых, обеспечивать оперативную обратную связь и пооперационный 

контроль действий всех обучаемых, 

в-пятых, обладать возможностью быстрого ввода ответов без длительного их 

кодирования и шифрования. 

Как показывает практика,  из всех существующих средств обучения компьютер 

наилучшим образом "вписывается" в структуру учебного процесса, наиболее полно 

удовлетворяет дидактические требования и максимально приближает процесс обучения 

английскому языку к реальным условиям. Компьютеры могут воспринимать новую 

информацию, определённым образом обрабатывать её и принимать решения, могут 

запоминать необходимые данные, воспроизводить движущиеся изображения, 

контролировать работу таких технических средств обучения, как синтезаторы речи, 

видеомагнитофоны, магнитофоны. Компьютеры существенно расширяют возможности 

преподавателей по индивидуализации обучения и активизации познавательной 

деятельности учащихся в обучении английскому языку, позволяют максимально 

адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям учащихся. Каждый 
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ученик получает возможность работать в своём ритме, т.е. выбирая для себя 

оптимальные объём и скорость усвоения материала. 

Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, 

которое значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало 

создание всемирной компьютерной сети, получившей название Интернет, что 

буквально означает “международная сеть” (англ. International net). Использование 

кибернетического пространства (cyberspace) в учебных целях является абсолютно 

новым направлением общей дидактики и частной методики, так как происходящие 

изменения затрагивают все стороны учебного процесса, начиная от выбора приемов и 

стиля работы, кончая изменением требований к академическому уровню обучающихся. 

Основная цель изучения иностранного языка в средней школе - формирование 

коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, воспитательная, 

развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной цели. 

Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формирование 

способности к межкультурному взаимодействию, что является основой 

функционирования Интернета. Вне общения Интернет не имеет смысла - это 

международное многонациональное, кросс-культурное общество, чья 

жизнедеятельность основана на электронном общении миллионов людей во всем мире, 

говорящих одновременно - самый гигантский по размерам и количеству участников 

разговор, который когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке иностранного 

языка мы создаем модель реального общения. 

Как показывают опоросы учащихся, новые информационные технологии 

привлекают их и являются одним из главных их интересов. Поэтому использование 

информационных технологий в учебном процессе способствует формированию 

положительной мотивации. 

В процессе работы мы постоянно оптимизируем процесс внедрения ИКТ на своих 

уроках: на первом этапе был создан банк тематических презентаций по ключевым и 

сквозным темам английского языка в разных классах (в среднем, по 30 презентаций в 

каждой параллели), на втором – составлен перечень наиболее полезных и 

содержательных интернет-ресурсов (118 информационных источников), на третьем – 

идёт апробация различных электронных пособий, предоставленных КГУ «Ресурсный 

центр-школа дистанционного и профильного обучения» по проекту «Виртуальная 

школа», созданных в виде электронно-методических изданий, являющихся 

обучающими  образовательными контентами, соответствующими ГОСО и 

представляющими ценность при внедрении программы электронного  обучения (E-

learning) в рамках перехода к 12-му обучению. И уже на следующем этапе мы готовим 

собственные образовательные контенты. 

Таким образом, опыт современной казахстанской школы располагает 

широчайшим арсеналом применения педагогических инноваций в процессе обучения. 

Образование, по своей сути, само является инновацией. Задача педагогов в новом 

информационном пространстве – коопеляция бесценного педагогического опыта и 

огромных возможностей электронного образовательного пространства. А 

эффективность их применения зависит от сложившихся традиций в учреждении и 

способности каждого из членов педагогического коллектива воспринимать новое и 

адаптироваться в современных условиях.  
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ӘОЖ 94(574) 

СЕРІКОВА З.С., НУРБЕКОВА Р.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.,  Қазақстан 
 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САЯСИ РЕПРЕССИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЗАРДАПТАРЫ 
 

ХХ ғасырдың басында, шығысында Өр Алтайдан бастап, батысында кең 

жайылған Еділге дейін, ал құбыласында Самарқанның Жиделі Байсынынан бастап, 

теріскейіндегі төменнің ойпатына дейінгі сайын даланы мекен еткен қазақ халқының 

саяси тарихында үш ірі оқиға болды. Алғашқысы, «Алаш Орда» атауымен елдік 

шаңырақ көтерген Желтоқсан съезі. Екіншісі, сол кездегі жүйенің қолдан жасаған 

ашаршылық нәубеті. Үшіншісі, саяси қуғын-сүргін шаралары. 

ХХ ғасырдағы тарих беттерін парақтағанда «Үлкен террор» деген атаумен 

адамзат санасында өшпестей із қалдырған нәубеттің қасіреті өте ауыр. Кеңес Одағы 

халықтарының қай-қайсысы үшін де оңайға соқпаған бұл зұлматтың қанды шеңгелі 

қазақ ұлтын айналып өтпеді. Керісінше, сұмдық сойқандардың сорақысы қазақ 

даласында өтті. 1931 жылы І Бүкілодақтық социалистік өндіріс жұмыскерлерінің 

конференциясында И.Сталин: «Біз алдыңғы қатарлы мемлекеттерден 50 - 100 жылға 

артта қалып қойдық. Біз осы уақытты 10 жылда басып өтуіміз қажет», - деп мәлімдейді. 

Ол бұл мақсатқа жету үшін заңсыздық та, жаппай репрессия да толығымен қолданыла 

алады деп санады. И.Сталин өзінің қатігездігімен және бірбеткейлігімен партия және 

мемлекет аппараттарын бағындыра отырып, олардың көмегімен өз мақсатына жетеді. 

1930 жылдардың аяғында КСРО-да партиялық мемлекеттік бюрократия, жаппай 

репрессия мен қорқыту, лагерлер мен түрмелер үстемдік еткен сталиндік социализм 

орнайды. Қазақ ұлты қатігез геноцидке тап болып, ауыр кезеңдерді бастан өткереді. 

1937-1938 жылдардағы саяси репрессия бұрынғы КСРО-ғы жеке тұлғаларға қарсы 

ұйымдастырылған қуғын-сүргін шараларының ең шарықтаған кезеңі болады. Ол 

бірнеше факторлардың, әсіресе белгілі әлеуметтік-саяси топтардың, соның ішінде 

БКП(б) -нің билік үшін күресінің нәтижесі болып табылады. Бұл күресте И.Сталиннің 

жеке билігін орнату барысында тек шынайы қарсыластарын ғана емес, бәсекелестерін, 

сталиндік режимнің қарсыластарын да жоюға бағытталған саясат негізгі рөл атқарды. 

Бұл жерде жасырын экономикалық сыр да болды. КСРО ұлан-байтақ территориясы бар, 

аграрлық бағыттағы мемлекет болды. Өркениеттік әдістермен экономикаға жаңа бағыт 

беру ұзақ тарихи үрдісті талап етіп, ішкі саяси жағдайдың біршама жағымды болғанын 
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қажетсінетін еді. Ал Қазақстан орасан зор кеңістікті алып жатқан, ауа райы қолайлы, 

табиғи ресурстарға бай, халқы аз болғандықтан, бұл мақсатты жүзеге асыруға өте 

қолайлы болды. И.Сталин үшін «жетіп алып, озып кету», жедел күшті өнеркәсіп пен 

қуатты әскери-өнеркәсіптік кешен құру маңызды болды. Ал, репрессиялық саясат 

қосымша қаражат көмегінсіз елдің халық көп шоғырланған аймақтарына орасан зор 

көлемдегі адамдарды қоныс аудартып, олардың еңбектерін пайдалануға мүмкіндік 

берді[1.16б].  

Кеңес өкіметінің Қазақстанда жүргізген кеңестендіру, тап ретінде байларды жою, 

жаппай отырықшыландыру мен ұжымдастыру саясаты сол кездегі аласапыран тұста 

жергілікті халықты күйзелтіп, бей-берекетін шығарды. Аса жауапты және күрделі 

мәселені шешуге ұлттық зиялылардың ұстанған бағыты, ұлттық мүддені қорғауға 

бағытталған табиғи әрекеттері «ұлтшылдық» есебінде бағаланды.  

ХХ ғасырдың 20-30-жылдардағы репрессиялау науқанында назар аударарлық 

жағдай – сол кезеңдегі қаулы-қарарларды мерзімді баспасөз беттеріндегі әр түрлі 

«шылдықтар». Ф.И.Голощекин қазақ зиялыларына «сәдуақасовшылдық», 

«қожановшылдық», «рысқұловшылдық», «сейфуллиншілдік» тағы басқа «шылдықтар» 

атын туғызды, оның ұлттық билік басындағы бетке шығарларын қуғындау үшін ойлап 

тапқан амалы екеніне бүгінде көзіміз жетіп отыр. Сондай-ақ, осы тұстағы баспасөз 

бетіндегі көптеген авторлардың мақалаларындағы пайымдаулары нақтылы құжаттар 

емес, олардың ойдан шығарылған жасанды тұжырымдары «Ф.Голощекин және оның 

төңірегіне топтасқан партия белсенділерінің «шылдықтарды» ойлап тауып, жікшілдік 

ауруын жасанды түрде қоздырудағы мақсаты: ұлт зиялыларының, жалпы ұлттың 

позициясын әлсірету әрекеті болатын» [2]. 

Жаппай қуғын-сүргіннің әлеуметтік зардабы – қазақ халқының санының азаюы 

еді. Кеңес өкіметінің орнаған алғашқы күнінен бастап үзіліссіз жүргізіліп отырған бұл 

шараның қанды шеңберіне қоғамның саяси өміріне белсенді түрде араласқан 

адамдардың барлығы да іліккен еді. Сондықтан, бұл қанды террордың зұлматы 

зардабынан қазақ халқының ұлттық дамуы демографиялық детерминизм, яғни амалсыз 

санға тәуелділік жағдайында қалып қойды. Жазықсыз жазаланғандар саны әлі күнге 

дейін әртүрлі мөлшерде айтылады. 1937-1938 жылдары 1 миллион адам атылып, 2 

миллион адам тұтқында өлген. М.Тәтімовтің «Зұлматтың ауыр зардабы» атты 

еңбегінде, 1937-1938 жылдары қазақстандықтардың 44 мыңы түрмеде, ал оның 22 

мыңы атылған деп айтады. 1936-1938 жылдар аралығында 29 әртүрлі 

«контрреволюциялық ұйымдар» ашылып, 1937-1938 жылдары 160 мың адам қуғын-

сүргінге ұшыраған.  

Халықтың жалған жауларымен күресі кеңейе келе өз мақсаттарын жүзеге асыра 

бастады. Оның қарқынды жүргені соншалық, еліміз лагерьлер торабымен шырмалып 

(Карлаг, Степлаг, Алжир), оның жан-жағы темірлермен қоршалды және оны сыртынан 

қаруланған қызметкерлер қарауылдады. Ал кейіннен жаппай атылған адамдардың 

көмілген жерлері белгілі бола бастады.  

Сталиндік сыңаржақ саясаттың қанды шеңгеліне ілініп, 37-нің зұлматты жылдары 

құрбан болған қазақтың маңдай алды азаматтарының жамбасы жерге тиген жер бүгінгі 

күні белгілі болып отыр. Ол – Талғар ауданына қарасты Әли елді мекенінің Диханбай 

қыстауында. Осы жерде 2,5 мың озбыр саясат құрбандары мәңгілік дамыл тапқан. 

Қазақтың арыстары жерленген жерді анықтауда «Әділет» қоғамының үлес салмағы 

айрықша. «Әділет» қоғамының 1989 жылы сәуірінен бері жұмыс жасап келе 

жатқандығы белгілі. Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Ахмет 

Байтұрсынов сынды аяулы азаматтардың, жалпы 2,5 мың боздақтың жерленген жері 

анықталған. Жерледі деген жай сөз ғой, атылғаннан кейін бәрін «қара құзғынға» тиеп, 

Диханбай қыстағындағы шұңқырға тастап, бетін шала-шарпы жаба салған. Диханбай 
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қыстауында жатқан 2,5 мың арыстарымыздың кімдер екендігін, олардың есімдерінің 

қалай анықталғанын «Әділет» қоғамының төрағасы, академик Манаш Қозыбаевтың 

сөзінен көруге болады. Ғалымның айтуынша, бұл жерде жерленген 2,5 мың адамның 

499-ның есімдері анықталыпты. Ол тізімді Ресей қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері 

табыс етіпті. Жоғарыда біз сөз еткен қазақтың маңдай алды азаматтарының есімдері де 

сол тізімде аталған. Ресейліктер табыс еткен құжат бойынша 499 боздақ, не бары 14 

күнде атылып, осы жерге құпия түрде көмілген. Содан кейін-ақ дембіл-дембіл бірде 40-

тан, бірде 37, бірде 19 мәйітті тиеген қаралы көлік осы жерге түн сайын қатынап 

отырған [3. 97б]. 
Зұлмат қуғын-сүргін жылдары халық арасында бір-бірінің сыртынан арыз жазу, 

өсек айту сияқты кертартпа әрекеттер етек алады. Ел ішінде өсек айту әр заманда да 
есеп айырысу мен қызмет сатысынан көтерілу құралы болып есептелген болатын. Осы 
жылдары туыстарының, жақындарының, таныстарының ту сыртынан «өсек айту» 
мемлекет тарапынан көтермеленіп отырады. Отызыншы жылдары, одан кейін де 
кейбіреулер қызметін көтеру үшін қуғындалған әке-шешесінен бастартып, тегін 
өзгертеді, мүмкін болған жағдайда ұлтын да өзгерту фактілері жиілейді. 1926 - 1937 
жылдар аралығында КСРО-да украин, еврей және тағы басқа ұлттардың санын азайту 
есебінен 7 млн орыс пайда болады. «Өсек айту» індеті елдің барлық өңірлеріне 
таралады. Адамдардың бірін-бірі көрсетуі тұрмыс, отбасы жағдайындағы 
келіспеушілік, көре алмаушылық, қызғаныш сияқты ұсақ мәселелерден де тұрады. 
Олар «өсекшіліктің» негізгі сипатына «халық жауларын» ұстау деген саяси астар беріп, 
жалған ниеттерін жасыруға тырысады. Домалақ арыздар нақты дәлелдері болмаса да, 
негізгі құжат ретінде қарастырылады. Әрбір саяси істе бірге қызметтес болғандардың, 
таныстардың, жалған куәгерлердің, өз еркімен немесе әр түрлі қоқан-лоқы шаралардан 
қорқып, мәжбүр болып жазған құжаттар да болады. Осылайша сан мыңдаған адам 
қанды құрықтың құрбаны болды [4.125б].  

КСРО ІІХК 1937 жылы 31 шілдеде бекітілген бұйрығымен республикалық, 
өлкелік және облыстық «Үштіктер» құрылады. Оның төрағалығына — ішкі істер халық 
комиссарлары, өлкелік және облыстық ІІХК басқармаларының басшылары, мүшелігіне 
- одақтас республикалардың орталық комитеттерінің, өлкелік және облыстық партия 
комитеттерінің бірінші хатшылары мен республикалық, өлкелік және облыстық 
прокурорлар енгізіледі. «Үштіктер» - ату, жер аудару, 8 – 10 жыл мерзімге лагерге 
жіберу немесе түрмеге қамау туралы шешім қабылдап отырады. Осы бұйрықпен 
Қазақстан облыстары бойынша «үштіктердің» құрамы бекітіледі. Оның құрамына 
бастапқыда енгізілген 24 адамның кейіннен 15-і қуғын-сүргінге ұшырайды [5.81б]. 

Сталиннің жендеттері нағыз ұлтжанды азаматтарды «Отанды сату» мен 
«зиянкестігі» үшін айыптайды. Әміршіл-әкімшіл жүйенің саясатына иланған 
жұмысшылар, ғалымдар, колхозшылар мен мұғалімдер, командирлер мен солдаттар 
«Сатқындарға кешірім жоқ», «Сұрқия бандаларды жою керек», «Тыңшыларға - өлім» 
және тағы басқа ұрандармен шерулерге шығып, басылымдарда мақалалар жариялайды. 
Тіпті, «полярлықтар» Қиырдағы мұзды аймақтардан өз қарғыстарын радио арқылы 
жеткізіп жатады. 1938 жылдың ақпан айынан бастап 13 наурызға дейінгі аралықтағы 10 
күн ішінде Қазақстанның барлық басшылары ең жоғары жаза - ату жазасына кесіледі. 
Әскери Алқа арқылы 650 адам атылып, Халық Комиссарлары Кеңесінің төрағасынан 
бастап, оның орынбасарлары, барлық облыстық және қалалық, аудандық партия 
комитеттерінің хатшылары атылады. 

Осы тұста «мыңдаған жазықсыз жанның өмірін қиған «қанды қырғын» Кеңес 
мемлекетіне не үшін қажет болды?» деген орынды сауал туындайды. Мемлекеттің 
түрме, лагерлердегі бірнеше миллиондаған адамдарды ұстауға артық қаражаты болды 
ма? Әрине, жоқ. Қамаудағы адамдар ең алдымен, кеңес экономикасын көтеретін «өзін-
өзі ақтайтын» құрал болды. Шын мәнісінде, өте қысқа мерзім ішінде орасан зор 
өнеркәсіптік жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік бергендіктен, репрессия 
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индустрияландыру саясатының тиімді бөлігі болып табылды. Мәселен, зерттеуші 
М.Әбдікәрімов: «ГУЛАГ экономикалық субъект ретінде ХХ ғасырдың ең тиімді 
жобасы болды. Асырауға шамалы шығын ғана кететін қамаудағылардың, ақшаға емес, 
өлім қауіпінен қорқып жұмыс істейтін жұмыскерлердің еңбектері ГУЛАГ 
ресурстарымен өркениетті экономикалық тәсілдермен он шақты жылды қажет ететін 
жұмыстарды 5–6 жылда жасауға мүмкіндік берді», - деп жазады.  

Осылайша, бүгінде репрессияның экономикалық жасырын сыры да айқын болды.  
КСРО-дағы қайта құру бағытына байланысты 1988-1991 жылдары кеңестік 

тарихшылардың сталиндік қуғын-сүргін саясаты мен кеңестік тоталитаризмді терең 
зерттеуіне жол ашылды. Осы кезеңде жапай қуғын – сүргін көлемі, заңсыздықтар 
туралы құнды фактілерге толы монографиялар, мақалалар жинағы көптеп жарияланды. 
Кейін тоталитарлық жүйе құлаған Қазақстанның зерттеушілері қуғын-сүргін 
саясатының алғышарттарын, жүргізілу барысын, салдарын қарқынды зерттеді. Әлі де 
зерттеу жұмыстары жалғасуда. Себебі, сталиндік зобалаңның ауқымы кең 
болғандықтан, оны 5-10 жыл көлемінде зерттеп болу мүмкін емес. Тарихымызға зияны 
тиген сталиндік дәуірдің тұсында пайда болған «ақтаңдақтардың» шындығы 
мемлекетіміз тәуелсіздік алған кезінде ашыла бастады.Тәуелсіздіктің арқасында шаң 
басқан мұрағаттардағы зерттеушісін күтіп сарғайып жатқан деректерге қол жетіп, сол 
уақыттың шындығын көруге мүмкіндіктер туындай бастады. Зерттеушілер «құпия» 
қорларды зерттегендіктен де, көптеген жаңа еңбектер жарық көрді.  

Қазақ даласын атақты және адал азаматтарынан айырған сталиндік геноцид Ақпан 
және Қазан төңкерісітер кезеңінде 2-ге бөлінген қазақ интеллигенциясын жойып 
жібергендігі тарихи ақиқат. Сондықтан, бүгінгі күнде саяси репрессия тақырыбын әлі 
де болса тереңірек зерттеп, жаңа ғылыми- зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет. 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін, 1997 жылы «31 мамыр — Саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні» болып ресми түрде жарияланды. Бұл жас 
ұрпақ бойына отаншылдық сезімін ұялатуға, тарихтың «ақтаңдақ беттерін» зерделей 
отырып, өшкенді жаңғырту, қоғамдық жүйені парасаттылық тұрғысынан пайымдау 
үлгілерін танытуға мүмкіндік береді.  
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CLIL – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING: CONCEPTUAL 

IDEA, ADVANTAGES, MODELS 
 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) technology is a study of the subject 

content of a particular discipline in a foreign language. The article analyzes various 

definitions, reveals the conceptual idea and advantages of CLIL, and describes the models for 

its implementation. Based on the CLIL SWOT analysis, the possibility of using this 

technology in Russian educational institutionsis being discussed. 

Keywords: CLIL, integrated content-language learning, bilingual education 
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Currently, a new approach is widely used in bilingual education - this is the so-called 

integrated content-language approach (Content and Language Integrating or CLI), the 

emergence of which is dictated by globalization processes and objective conditions for the 

development of foreign language education in the world. This educational approach formedon 

the basis of the Content and Language Integrated Learning (CLIL) technology. 

D. Marsh first used the term CLIL in 1994. According to D. Marsh, the Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) can be spoken in those cases, when disciplines or 

specific topics within these disciplines are studied in a foreign language and there are two 

goals: the study of the content of this academic discipline and the simultaneous learning a 

foreign language [5]. 

In the modern European scientific and methodological literature, more than 40 

definitions of CLIL are used today, which speaks of its broad interpretation and different 

understanding. For example, the European Commission CLIL is considered as a concept in 

which a foreign language acts as a learning tool. 

The definition of D. Marsh, is more complete, since D. Marsh emphasizes that the use 

of CLIL aims to achieve two goals: the study of both the discipline and the foreign language 

itself.  

In the broadest sense, CLIL is understood as a didactic method aimed at developing 

students' linguistic and communicative competences in a non-native language in the same 

learning context in which they form and develop general educational knowledge and skills. 

Many researchers identify two main directions in the implementation of content and 

language integration in the educational process [5]: content-driven (C) - the learning process 

focuses primarily on studying the content of the academic discipline; language-driven (L) - 

focuses on the study of language units/units of a foreign language. This division is 

conditional, it is used to determine the direction of training in various bilingual educational 

contexts and givesthe opportunity to place the bilingual learning model on the horizontal axis 

between the two above extreme cases (C and L) of the implementation of bilingual education. 

As a result of the necessity to learn a foreign language, in particular English, the 

international exam "TKT: CLIL", which serves as evidence certain qualifications of the 

teacher, was developed [4]. 

D. Hraddol [6] believes that the use of CLIL will allow students, first of all, 

significantly increase the level of proficiency in a foreign language. He also considers the use 

of a foreign language in the learning process, in particular, English, as core skill, which 

allows students to develop communication skills. This understanding of CLIL is important in 

the context of changes in education and in society, in general, due to rapid development of 

Internet technologies and the process of globalization. According to F. Ball [3], there are 

objective reasons due to which the idea of a content and language integration in the process of 

implementing bilingual educational programs has higher motivating potential compared to 

other approaches in learning foreign languages. The content of the academic discipline is of 

particular importance, while in other methods of teaching a foreign language, the content of 

educational discipline serves as an illustration of the studied language structures. 

The key to understanding CLIL educational technology is the recognition of the fact 

that every student or student is an intelligent and educated person. However, once in a 

situation of communicating in a foreign language (or in a non-native language), students are 

unable to demonstrate their cognitive abilities and knowledge in the subject area - 

mathematics, physics, construction, pedagogy, medicine, etc. Without knowledge of foreign 

language, students are limited in access to information resources and effective professional 

growth. 

There are three main implementation models of CLIL, highlighted on temporary basis 

criteria (Table 1) [2]. 
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Table 1 - CLIL implementation model 
“Soft” CLIL CLIL aim Time Context 

 Language material 

extension 

45 minutes once a 

week 

Certain topics of core subjects 

are taught in the framework of 

language disciplines. 

 Modular teaching 15-25 hours per 

semester 

Within the framework of 

specialized subjects in a foreign 

language, separate modules are 

taught. 

“Hard” CLIL Partial immersion, 

merging with the subject 

50% of all classes  Half of all academic disciplines 

are taught in a foreign language. 
 

Currently, this educational technology is widely used not only in schools and 

universities of European countries, but also in educational institutions of Southeast Asia and 

Africa [5]. 

 

Table 2 - CLIL SWOT-analysis 
Factors Present Future 

 Strengths Opportunities  

Positive - immersion in the language environment 

- practical orientation of language 

education 

- significant context of foreign language 

communication 

- development of cognitive skills 

- development of discursive skills, both in 

native and in a foreign language 

- acquisition of cultural knowledge 

- increased motivation 

- increase the competitiveness of graduates 

- development of tolerance 

- fluency in foreign language 

competencies, 

- unlimited access to information 

resources 

- attraction of foreign students and 

faculty from foreign countries 

- transition of Russian universities in the 

category of international centers of education 

and science 

- the ability to raise the international 

citation index of Russian scientists 

- the possibility of continuing education 

abroad 

 Weak spots Risks 

Negativ

e 

- lack of human resources 

- No methodical courses / refresher courses 

for teachers implementing CLIL (exception: 

TKT: CLIL) 

- low level of interaction between subject 

teachers and foreign language teachers 

- the unwillingness of the faculty to master 

new approaches, methods and technologies 

- difficulties in organizing educational 

process 

- increased workload, both for students 

and teachers 

- at an early stage of CLIL 

implementation, teaching disciplines in 

foreign language mayadversely affect the 

process of mastering the content 
 

The CLIL SWOT analysis [2] shows (Table 2) that its use has great prospects; however, 

for implementation into a wide educational practice, it is necessary to revise traditional 

concepts and views on teaching both high school disciplines and foreign languages. 

According to the vice-rector of Lomonosov Moscow State University, Academician  

Alexey Khokhlov, this approach to the internationalization of higher education should 

be introduced reasonably, starting with graduate school. YevgenyVaganov, the rector of the 

Siberian Federal University, believes that more than 50% of the disciplines for science and 

engineering specialties should be read in English [1]. The need for educational reform in the 

context of the globalization process contributes to the active implementation of CLIL 

technology in the educational system. 
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PREVENTION OF EXTREMISM AND THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON 

YOUNG PEOPLE. PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

“What is objectionable, what is dangerous about extremists is not that they are extreme, 

but that they are intolerant. The evil is not what they say about their cause, but what they say 

about their opponents.” ― Robert F. Kennedy 

Under the influence of social, political, economic and other factors that are most 

susceptible to destructive influence, radical views and beliefs are more easily formed in the 

youth environment. Thus, young citizens join the ranks of extremist and terrorist 

organizations that actively use young people in their political interests. 

The youth environment, due to its social characteristics and the sensitivity of its 

perception of the environment, is the part of the society in which the accumulation and 

realization of negative protest potential occurs most quickly.It is easiest to define extremism 

as an activity (as well as beliefs, attitudes towards something or someone, feelings, actions, 

strategies) of an individual, far from the usual accepted ones. In a situation of conflict - a 

demonstration of a tough form of conflict resolution.  

Extremism means, literally, "the quality or state of being extreme" or the "advocacy of 

extreme measures or views"[1]. The term is primarily used in a political or religious sense, to 

refer to an ideology that is considered (by the speaker or by some implied shared social 

consensus) to be far outside the mainstream attitudes of society. It can also be used in an 

economic context. The term is usually meant to be pejorative. However, it may also be used 

in a more academic, purely descriptive, non-condemning sense. However, the designation of 

activities, people and groups as "extremist", as well as the definition of what should be 

considered "ordinary" or "generally accepted" is always a subjective and political issue. Thus, 

we assume that any discussion on extremism affects the following:  

Usually, some extremist actions are considered by some people as just and virtuous (for 

example, the pro-social “struggle for freedom”), and other extremist actions - as unfair and 

immoral (anti-social “terrorism”). It depends on the values, political convictions, moral 

limitations of the evaluator, as well as on his relationship with the actor. The difference in 

power also matters in defining extremism. During a conflict, the actions of members of a 

weaker group often look more extreme than the same actions of members of a stronger group 
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defending their status. In addition, marginal people and groups who view more normative 

forms of conflict resolution as inaccessible to them, or treat them with prejudice, will rather 

take extreme measures. In recent years, there has been an intensification of a number of 

extremist movements that involve young people in their activities. An analysis of data from 

the past five years shows that the age of four out of five people whose criminal activity has 

been suppressed is no more than 30 years.  Currently, members of informal youth 

organizations (groups) of extremist-nationalistic orientation are mainly young people under 

the age of 30 years, and often, including minors of 14-18 years old. 

Age of extremists in Kazakhstan: 

2008 - 18-20 years old - 1 person, 21-29 years old - 4 people, 30-39 years old - 4 people 

2009 - 18-20 years old - 3 people, 21-29 years old - 11 people, 30-39 years old - 7 

people, 40-49 years old - 2 people, 50-59 years old - 1 person 

2010 - 21-29 years old - 5 people, 30-39 years old - 3 people 

2011 - 18-20 years old - 2 people, 21-29 years old - 24 people, 30-39 years old - 13 

people, 40-49 years old - 5 people  

6 months of 2012 - 16-17 years old - 1 person, 18-20 years old - 6 people, 21-29 years 

old - 55 people, 30-39 years old - 14 people, 40-49 years old - 5 people [2] 

Summarizing all the data, it is possible to come to a simple conclusion - extremists in 

Kazakhstan are young people who tried to find a place in life and did not find it, most often 

unemployed, who have no money, no good education or prospects. Taking into account the 

lumpenization and the number of unemployed in the country, it should be noted that there is a 

breeding ground for extremism and it will only grow. The basis of the extremist underground 

can be knocked out only by giving the youth a competitive education, normal social 

conditions and work. 

List of extremist organizations in Kazakhstan: 

1) «Hizbut-Tahrir al-Islami» 

2)  Republican Public Assosiation  «Сенім. Білім. Өмір» 

3) «Tablighi Jamagat» 

4)  Unregistered Public Association “ Khalyk Maidan ”-“ Popular Front 

5) Unregistered Public Association  «People's Party Alga» 

6) International Organization «At-Takfir Wal-Hijra International Organization» 

7) "Democratic Choice of Kazakhstan" (DVK)  

8) « The subjects of crimes are mostly males, however, females are also members of 

informal youth extremist groups, along with young people. It was noted that the basis of the 

rank and file composition of bandit groups for the implementation of terrorist acts and its 

replenishment are precisely young people who, due to a number of socio-psychological, 

physiological and demographic features, are most susceptible to ideological influence, subject 

to maximalism and radical sentiments. “Religious extremism is fatal to those who don't 

conform to its values, or remold or submit themselves to its 'principles'. It craves control and 

power - and power is the one tool that enables it to wreak its characteristic havoc, destruction 

and cruelty upon those it chooses to label as scapegoats. Giving in to extremists enables them 

and empowers them - and worse, it encourages them.”― Christina Engela [3] 

Unlike ordinary groups of teenagers who commit hooligan actions or acts of vandalism, 

as a rule, to “have some fun”, informal extremist groups carry out their unlawful actions 

based on a certain ideology, the main point of which can be, for example, to: of all political 

and economic problems in the country, it is necessary to create a “national” state, since, in 

their view, this will serve as a guarantee against any threats. Moreover, the idea of he so-

called “clean state” is inherent not only to “skinheads”, but also to religious extremists, who 

in turn call for the creation of such a “clean state” on a religious basis. It is absolutely clear 

that behavior motivated by such ideas has a strict orientation, aimed in this case against 
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persons of a different nationality or religion. Hate to the existing government, which, in the 

opinion of extremists, connives with the life activity of the "culprits" of all Kazakhstani 

misfortunes, which leads to an even wider spread of extremist ideas, is mixed in here. It is 

these ideas that become the foundation for the formation of informal extremist youth groups. 

The system of views imposed by extremists is attractive to young people because of the 

simplicity and uniqueness of their postulates, promises of the possibility, immediately, at this 

very hour, to see the result of their aggressive actions. The need for personal participation in a 

complex and painstaking process of economic, political and social development is replaced by 

primitive calls for the complete destruction of the existing foundations and their replacement 

by utopian projects. Quite a lot of extremist crimes are committed by minors. Therefore, in 

order to curb extremist crime and curb the criminal situation in this area, it seems expedient to 

strengthen preventive work among young people, including minors, through educational and 

preventive measures. Teenagers should inculcate the basics of tolerance by organized, for 

example, tolerance lessons, educational programs and seminars on tolerance. 

The main features of extremism among young people are highlighted as: 

first, extremism is formed mainly in a marginal environment. It is constantly fed by the 

uncertainty of the young man’s position and his unsteady views on what is happening.  

Secondly, extremism is most often manifested in systems and situations that are characterized 

by the absence of existing standards, attitudes, orienting on law-abiding, consensus with state 

institutions. Thirdly, extremism manifests itself more often in those societies and groups 

where a low level of self-esteem is manifested or the conditions contribute to ignoring 

individual rights. Fourthly, this phenomenon is specific for communities not so much with the 

so-called “low level of culture”, as with a torn, deformed, non-integrity culture. Fifth, 

extremism corresponds to societies and groups that have adopted an ideology of violence and 

advocate moral promiscuity, especially in the means of achieving goals. 

The reason for the emergence of extremist manifestations among young people can be 

identified by the following particularly significant factors: 

The reason for the emergence of extremist manifestations among young people can be 

identified the following particularly significant factors: this is an aggravation of social tension 

in the youth environment (characterized by a complex of social problems, including problems 

of the level and quality of education, "survival" in the labor market, social inequality, 

reducing the authority of law enforcement, etc.) this is the criminalization of a number of 

spheres of public life (in the youth environment this is expressed in the wide involvement of 

young people in the criminal spheres of business, etc.); this is a change in value orientations 

(foreign and religious organizations and sects imposing religious fanaticism and extremism, 

denial of norms and constitutional obligations, as well as values foreign to a specific society 

are of considerable danger); it is the presence of illegal circulation of means of committing 

extremist actions (some youth extremist organizations for illegal purposes are engaged in the 

manufacture and storage of explosive devices, are trained in the handling of firearms and cold 

weapons, etc.). this is the use of the psychological factor for destructive purposes (the 

aggression inherent in youth psychology is actively used by experienced leaders of extremist 

organizations to carry out actions of an extremist orientation); it is the use of the Internet for 

illegal purposes (it provides radical public organizations with access to a wide audience and 

promotion of their activities, the ability to post detailed information about their goals and 

objectives, time and place of meetings, planned actions).[4] 

Currently, social networks often act in symbiosis with traditional media, playing the 

role of distributor of finished content. In addition to the distribution function, social networks 

often play the role of an information agency, providing the media with information, based on 

which ready-made news and analytical content is created. As an example, one can note the 

frequent appearance of videos from Youtube.com video hosting in news and analytical 
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programs of central TV channels. In the future, the emergence of its own media projects based 

on social networks, such as analytical periodicals and even full-fledged network news 

agencies, is likely.  

The propaganda of extremism in social networks, in addition to the features outlined 

above, has its own specifics. Due to the fact that personal information is often indicated in 

social networks, it is possible to distribute materials purposefully, advertising groups, for 

example, for a certain age group of users in order to exert maximum influence on them. For 

religious extremism, the age composition of any group advocating religious fundamentalism 

can be considered as an example. The average age of subscribers is low, more than half of 

them are young people under 18, which is fertile ground for promoting the ideas of religious 

extremism through the Russian popular social network – Vkontakte, because of the 

suggestibility of this group of people.  “For the most part I ignore those who are extremists on 

the right. Regretfully most are a disturbance to harmony; unintelligent; untruthful; and with 

minds that have been programmed. Why engage unless necessary? ...and if necessary only at 

a great minimum.” ― Leland Lewis, Random Molecular Mirroring 

Preventive activities to prevent the emergence of extremist sentiments can be classified 

into two types: work with adolescents and young people who have not yet developed 

extremist inclinations; work with adolescents and young people who have already formed an 

extremist worldview. In the first case, such adolescents who do not have an illegal mood will 

be volunteers of social work. The task of social work with them will be the creation of such a 

tolerant outlook in which there will be no ideas of an extremist principle. 

Consider adolescents who have already formed extremist views as clients of social 

work. Consequently, several governments are opting to invest in primary prevention through 

education of the public at large, and of young public in particular, via various “innoculatory” 

tactics that can be grouped under the broad label of Media and Information Literacy (MIL). 

Based on knowledge about the use of MIL in other domains, this initiative can be seen, inter 

alia, as a long term comprehensive preventive strategy for reducing the appeal of violent 

radicalization. This is particularly apt for countries where censorship is not an acceptable as 

such measures are seen to risk producing chilling effects on online expression, participation 

and privacy. MIL is also relevant even for the countries that do operate strong restrictions on 

content, given that any conception of a ‘protectionist’ and ‘proscriptive’ solution misses out if 

it fails to address the issue of preparing young people to deal with a host of communications 

on- and offline that seek to mobilize them for political, gender, ideological or religious 

purposes. 

Extremists as clients of social work have their own portrait. Since these clients are not 

voluntarily directed to a social worker, they can be aggressive and it is difficult to work with 

such clients. Such adolescents are also called "difficult." They are not gullible and can show 

resistance. In this case, it is necessary to act outside the box and it is necessary to demonstrate 

its usefulness to the adolescent. Thus, the goal of social work with such aggressive 

adolescents is to organize work in such a way as to reduce the risk of unpredictable behavior. 

Against the background of preserving and strengthening the force component of the 

fight against specific terrorist manifestations, it is important to drastically increase the 

effectiveness of countering the ideology of terrorism, to put reliable barriers on the way of its 

penetration into public consciousness. The ultimate goal of this work is to change the legal 

psychology of people, to achieve by the absolute majority of the population the very idea of 

the possibility of using terrorist methods to resolve territorial, social, religious, cultural and 

any other problems and contradictions. To solve this problem it is necessary to create a self-

replicating system of ideas, carrier subjects and channels of their distribution, which can 

independently form the state contribute to the formation of a positive public consciousness 

that excludes the possibility of using violence to achieve any goals. Such a system can and 
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should be the institutions of civil society, the scientific and business community, educational 

structures and the media. Along with current outreach work with young people, efforts should 

be intensified to eliminate the very prerequisites for the formation of a violent consciousness 

as a means of resolving contradictions. 

In social media, young people should actively discuss the rejection of the ideology of 

terrorism. In order to adequately respond to new challenges and threats, it is no longer enough 

to work only by the forces of special services, it is necessary to combine the efforts of state 

and public structures, authorities, civil society. 

All these lead to the fact that we lose young people in social networks. Young people 

develop aggression and indifference to the real world of people. Therefore, it is necessary to 

solve this problem. Here are a few solutions: limiting the time spent in networks, searching 

for alternative ways of passing, for example: organizing trips to theaters, philharmonic 

societies; hold weekend festivals “Cinema Day”, “Book Day”, “Poetry Day”, etc. We all need 

to get together and communicate more in the real world. Ideally, Internet communication 

should complement our lives, and not be the basis of all life. Social media should not be 

allowed to act as a mouthpiece or repeater for the ideas of extremism and terrorism. In this 

regard, it is necessary to explain to young people, including employees working in the 

educational sphere, that it is forbidden to use the term "Islamic" or "Muslim" in relation to 

groups: these are not Islamic or Muslim groups, but criminal. Terrorists cannot be called 

jihadists or mojaheds; instead, they should say “terrorist” or bandit. At the same time, a 

format is needed for relations with young people and a call for initiative to help the state and 

society in informational confrontation with the ideologues of terrorism. 

As part of the prevention of the spread of the ideology of extremism and terrorism, it is 

necessary to tap the potential of social media by posting materials with anti-terrorism content, 

by categorically rejecting the foundations of extremism and terrorism. It is necessary to 

debunk and discredit the romantic myth about the fighters for the world caliphate. To 

establish interaction with young people, organize work on collecting, summarizing and 

analyzing the results of monitoring social media, the blogosphere, forums - to identify the 

most acute and pressing issues, discussion topics that affect public opinion, provoke their 

protest moods, conflict situations on ethnic and religious ideology. 

Create, with the help of specialists, a propaganda product of countering the ideology of 

extremism and terrorism and post on information resources and social media. Work with 

young people today should be carried out by joint project activities, where administrative, 

legal and religious representatives are involved in the activities as experts. Today, there are 

authors in the blogosphere, more authoritative than the official media and young people trust 

them more, saying and publishing their opinions will bring a more positive result. [5] 

It is necessary to involve the most popular bloggers who are ready for dialogue and 

interaction in the confrontation with extremism and terrorism. The struggle in social media 

should be conducted on a regular basis, offensively and at a high professional level. [6] 

Prevention of terrorism and extremism should also be carried out in the educational system. 

This work on prevention first of all begins with the formation of educators' skills of educating 

a tolerant consciousness among students, ideas about a tolerant urban environment, ideology 

and culture of tolerance among educators. It is also necessary to develop and introduce into 

the teaching and educational process complexes of educational programs that will be aimed at 

preventing terrorism and extremism, strengthening the attitudes of tolerant consciousness and 

behavior among young people. 

A person becomes a person in the process of socialization. The initial stages of 

education he receives in the family. So the main pledge of thinking takes place in the main 

cell of society. Work on the prevention of youth extremism and hate crimes should be carried 

out and considered as an important part of the prevention of general extremism, as one of the 
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elements of the work on the patriotic education of young people - one of the key methods of 

preventing extremism. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ 
 

Нарықтық экономика жағдайда ресейлік кәсіпорындардың алдында өзбетті 

жоспарлау, бақылау, бағалау және де өзінің қызметін талдау міндеті алдында бар. 

Басқарушылық шешімдер әртүрлі субъектілермен қабылданып, талқыланады. 

Қаржылық жағдайын бағалаудың нақтылығы аталған шешімдердің мазмұнын және 

сапасын анықтайды. 

Шетелдік тәжірибеде кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауда келесідей 

өзіндік басым бағыттары көрсетіледі. Бірінші бағыт, «эмпирикалық прогматиктер 

мектебінің» қызметімен байланысты. Олардың пікірі бойынша, кәсіпорынның несиеге 

қабілеттілігін анықтайтын көрсеткіштер жиынтығын талдау болып табылады. Бұл 

бағыттың мақсаты, кәсіпорын өзінің қысқа мерзімді міндеттерін өтей ала ма, жоқ па 

деген сұраққа жауап беретін индикаторлар жиынын алу болып саналады. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда бұл аспект маңызды роль атқарады. 

Сондықтан да барлық аналитикалық көрсеткіштер, қысқа мерзімді кредиторлық 

қарыздарының, меншікті айналым капиталы және қор қайтарымдылық көрсеткіштерін 

қолданудың негізінде құрылады. Жоғарыда аталған мектептің ұсынушыларының 

корпоративті қаржылық талдаудың дамуында негізгі үлесі, қаржылық жағдайын 

басқарушылық шешімдерін қабылдау үшін қолданылатын көпжақты аналитикалық 

көрсеткіштерді анықтау. Бастапқы кезеңде көрсеткіштер бөлек анықтайтын, кейінгі 

кезде талдауда барлық коэффициенттер тобы қолданылады, содан осы топтардың бір - 

бірімен байланыстарын талдай бастады. 

Екінші бағыт «статистикалық қаржылық талдау» мектебімен анықталған және 

кәсіпорынның несиеге қабілеттілігінің критерийін өңдеумен байланысты. Бұл бағыттың 

негізгі идеясы, бухгалтерлік есептің негізінде есептелген аналитикалық 

коэффициенттерді анықтау пайдалы деп есептейді, егер осы коэффициенттерді 

нормативті көрсеткіштермен салыстыруға болса. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extremism
Office%20of%20President%20of%20the%20Republic%20of%20Kazakhstan,%202013.%20http:/adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000648.
Office%20of%20President%20of%20the%20Republic%20of%20Kazakhstan,%202013.%20http:/adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000648.
Office%20of%20President%20of%20the%20Republic%20of%20Kazakhstan,%202013.%20http:/adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000648.
https://www.goodreads.com/quotes/tag/extremistsUNESCO%20-%20Preventing%20Violent%20Extremism
https://www.goodreads.com/quotes/tag/extremistsUNESCO%20-%20Preventing%20Violent%20Extremism
https://mitpress.mit.edu/contributors/j-m-berger
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Әрбір анықталған коэффициенттің рейтингтік және деңгейінің негізінде балдар 

қойылады, соңында барлық анықталған коэффициенттің балдары қосылып, 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау коэффициентін құрайды. 

Үшінші бағыт «мультинұсқалық аналитиктер» мектебінің қызметімен 

байланысты. Ол кәсіпорынның қаржылық жағдайын көрсететін және ағымдағы 

қызметтің нәтижелілігін (жалпы табыс, активтердегі қор қайтарымдылығын және т.б.) 

және де қаржылық - шаруашылық қызметінің жалпылама көрсеткіштерін (авансталған 

капиталдың тиімділігі)  сипаттайтын жеке коэффициенттер жиынтығы негізінде 

қалыптасқан. Бұл мектептің ұсынушыларының негізгі міндеті пирамида (жүйе) 

көрсеткіштерін құру болып табылады.  

Қазіргі кезде көрсеткіштер жиынтығы базасында интегралды көрсеткіштерді құру 

әдісі кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауда кең қолданылады. Бұл бағыт 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын төрт деңгейде бағалауды ұсынады – қаржылық 

тұрақтылық, төлемқабілеттілігі, белсенділігі және кірістілігі. Кәсіпорынның жалпы 

қаржылық жағдайы мына шкала арқылы бағаланады: «қолайлы», «қанағаттанарлық», 

«қолайсыз». 

Төртінші бағыт «банкрот болу ықтималдығын болжауын» қарастырады. Осы 

бағыттың ұсынушылары кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдауға ерекше мән 

береді. Альтман индексі кәсіпорынның экономикалық потенциалын және оның өткен 

жылдағы жұмысының нәтижесін сипаттайтын көрсеткіштерді 

анықтайды.Банкроттықтың ықтималдығын бағалаудың ең жиі қолданылатын әдісі 

белгілі американ экономисі Э.Альтман ұсынған 2 модельдері. Осы модельдердің 

ішіндегі ең қарапайымы екі факторлы модель болып табылады. Ол негізгі екі 

көрсеткішке негізделеді. Э. Альтманның пікірі бойынша банкроттықтың ықтималдығы: 

кәсіпорынның  жалпы жабу  коэфиценті  (К.ж) немесе ағымдағы  өтімділік (кАө), яғни 

кәсіпорынның активтерінің өтімділігін сипаттайтын коэффициентке және кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын қаржылық тәуелділік коэффицентіне байланысты 

болып табылады. Эмперикалық жолмен табылған бұл көрсеткіштер коэффиценттердің 

салмақтық мағынасына көбейтіліп, нәтижелері белгілі бір тұрақты өлшеммен 

қосылады, ол да тәжірибелік-статистикалық тәсілмен табылады. Егер нәтиже теріс 

болса, банкроттық ықтималдық үлкен емес. Ал егер 2 мәні оң болатын болса, ол 

банкроттық ықтималдылығының жоғары екенін көрсетеді. Осы модельдердің 

ерекшелігі оның қарапайымдылығы, оның кәсіпорын жайында ақпарат көлемі 

шектелген жағдайда қолданылу мүмкіндігі болып табылады. Бірақ берілген модель 

банкроттықты болжауда жоғары дәлдікті қамтамасыз етпейді, яғни кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына басқа маңызды көрсеткіштердің (табыстылық активтердің 

берілуі, кәсіпорынның іскерлік белсенділігі) әсерін есепке алмайды. Болжаудың қатесі 

екі факторлы модельдің көмегімен мына аралықта бағаланады. Нарықтық экономикасы 

дамыған шет елдерде кәсіпорынның банкроттық   ықтималдылығын болжау үшінжай 

және айрықша акциялардың нарықтық құны, қаржылық шаруашылық қызметтің 

нәтижелері туралы есеп және кәсіпорын балансының негізінде есептелетін 

Э.Альтманның көп факторлы моделі кеңінен қолданылады. 1968 жылы ол болжаудың 

бес факторлы моделін ұсынған.Басқа да белгілер мәлім болды, мысалы, Британ 

ғалымдарының бірі Тофлер төрт факторлы болжамдық модельді ұсынды. Сол жылы 

Э.Альтман банкроттық ықтималдылығын 5 жыл бойы қадағалауға мүмкіндік беретін 

жеті факторлы модельді жасады, оның дәлдігі 70%-ға дейін болады. Бұл модель келесі 

көрсеткіштерді қамтиды:  

1)  активтердің рентабельділігі; 

2) пайданың динамикасы; 

3) несие бойынша пайыздарды жабу коэффициенті; 
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4) комулятивті түсімділік; 

5) ағымдағы өтімділік коэффициенті; 

6) автономия коэффициенті; 

7) жиынтық активтер. 

Бұл модельдің құндылығы өте дәлдігінде, бірақ қолданылуына ақпараттың 

жетіспеушілігі қиындық туғызады (сыртқы пайдаланушыларда жоқ аналитикалық 

есептің мәліметтері қажет). 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалайтын және талдаудың жоғарғы 

сапасын қамтамасыз ету үшін келесі талдау әдісінің негізгі принциптерін қолдану 

қажет: 

а) талдаудың міндетін және мақсатын қалыптастыру; 

ә) қаржылық көрсеткіштердің нәтижелі жүйесінің оңтайлы нұсқасын таңдау; 

б) аналитикалық есептеулерді компьютерлік технологияға аударуды қамтамасыз 

ету  мақсатымен көрсеткіштерді есептеу алгоритмін және олардың өзгеруіне әсер ететін 

факторларды өңдеу; 

в) талдау нәтижесі бойынша бағалау және қорытынды жасауда абайлау, себебі 

барлық қойылған сұраққа нақты жауап алуға мүмкін емес. 

Әдістердің   айырмашылығына   қарамастан,  кәсіпорынның   қаржылық 

жағдайын бағалайтын барлық жоғарыда аталған бағыттардың әдістерінде мына 

қаржылық көрсеткіштер жүйесін еспетейді: 

- төлем қабілеттілігі және өтімділік көрсеткіштері; 

- қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері; 

- қызметінің белсенділік көрсеткіштері; 

- тиімділік (кіріс) көрсеткіштері. 

Тәжірибеде әрбір кәсіпорын өзбетімен көрсеткіштер жүйесін таңдайды. 

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі мен өтімділігін бағалау үшін абсолютті және 

қатысты көрсеткіштер қолданылады. Абсолютті ол – таза айналым капиталының 

сомасы, неғұрлым өтімді активтер мен неғұрлым қысқа мерзімді міндеттемелер 

арасындағы және тез өткізілетін активтер мен қысқа мерзімді пассивтер   арасындағы  

айырма,  өткізілуі  баяу  активтер  мен   ұзақ    мерзімді  

пассивтер айырмасы, өткізілуі қиын активтер мен тұрақты пассивтер айырмасы. 

Қатысты көрсеткіштер коэффициенттері: ағымдағы өтімділік (жабу 

коэффициенті-ағымдағы активтердің ағымдағы пассивтерге қатынасы), мерзімді 

өтімділік (ақша қаражаттарының, дебиторлармен есептесудегі мобильді 

қаражаттардың, қысқа мерзімді қаржылық салымдардың ағымдағы пассивтерге 

қатынасы), абсолютті өтімділік (ақша қаражаттары мен қысқа мерзімді қаржылық 

салымдардың ағымдағы пассивтерге қатынасы).  

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының анықтамасы қазіргі заманда 

экономикалық және тәжірибелік проблемаларының бірі болып табылады. Жеткіліксіз 

қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның төлемқабілетсіздігіне жіне банкротқа ұшырауы 

мүмкін. 

Қаржылық жағдайы қалыпты кәсіпорындар, өзінің жоғарғы рентабельділігі мен 

кәсіптік белсеңділігімен ерекшеленеді. Кәсіптік белсеңділік келесі көрсеткіштер 

арқылы бағаланады: абсолютті - өнімді өткізуден түскен түсім мен таза табыс, және 

қатысты – еңбек өнімділігі, қор қайтарымдылығы, капитал мен жалпы айналымдылық 

коэффициенттері, дебиторлық қарыздың қайтарылуының орташа мерзімі, кредиторлық 

қарыздың айналым жылдамдығы, меншікті капиталдың айналымдылық коэффициенті, 

экономикалық деңгейінің тұрақтылық коэффициенті. Кәсіпорынның рентабельділігі 

(тиімділігі) көрсеткіштер жүйесімен сипатталады. Оларға: сату тиімділігі, негізгі 
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қызметтен түскен түсім, кәсіпорынның барлық капитал тиімділігі, кәсіпорынның 

меншікті капитал тиімділігі жатады. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалауда кең қолданылатын әдістерінің 

бірі, капитал құрылымын және оны қолдау мүмкіндігін сипаттайтын қаржылық талдау 

коэффициенттерін есептеу болып табылады. 

Дәстүрлі әдісте қаржылық тұрақтылықтылықты бағалау батыстағы (Э.Хелферт, 

Т.П.Карлин, А.Р.Макмин және т.б.) және ресейлік (Н.Болатов, А.Шеремет, М.Крейнина 

және т.б.) оқымыстылар мен мамандар өңдеген әдіске негізделген. Қаржылық 

тұрақтылық екі жақты бағалануы мүмкін: қаражат көздерінің құрылымы мен сыртқы 

көздерге қызмет көрсетумен байланысты шығындар. Осыған байланысты 

көрсеткіштердің екі тобы ұсынылады, олар: капитализация коэффициенті мен жабу 

коэффициенттері. 

Капитализация коэффициенттерінің ішінде алдымен меншікті және қарыз 

қаражаттарының қатынасын, олардың баланс валютасындағы бөлігін көрсетеді. Бірақ 

бұл көрсеткіштер кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының жалпы бағасын 

көрсеткендіктен экспресс-талдауда қолданылады. Ал нақты кәсіпорынның қызметін 

бағалау үшін әлемдік тәжірибеде келесі көрсеткіштер жүйесі қолданылады: кәсіпорын 

иелерінің жалпы қор сомасындағы бөлігін сипаттайтын меншікті капитал (автономия) 

концентрациясының коэффициенті; сырттан тартылған қаражаттар коэффициенті; 

қаржылық тәуелділік коэффициенті. 

Ұзақ мерзімді пассивтерді сипаттайтын капитализация коэффициенттері екінші 

топ – жабу коэффициенттерімен толықтырылады. Осылар арқылы кәсіпорынның 

қаражат көздерін тиімді пайдалану мүмкіндігін бағалауға болады. Қаржылық 

тұрақтылықтың негізі, қаржы ресурстарын тиімді және нәтижелі қалыптастырумен 

анықталады, ал төлемқабілеттілік кәсіпорынның сыртқы бейнесі болып табылады. 

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі баланстың өтімділігімен тығыз байланысты. 

Сонымен бірге төлем қабілеттілігіне басқа да факторлар әсер етеді. Төлем 

қабілеттілігін талдау кезінде осы факторларды кешенді түрде қарастыру маңызды, бұл 

талданатын кәсіпорынның қаржы жағдайын объективті бағалауға мүмкіндік береді. 

Өтімділіктің   екі   тұжырымдамасы   белгілі. Бірінші тұжырымдама бойынша 

өтімділік ретінде кәсіпорынның өзінің қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеу 

қабілеттілігі ұғынылады. Екінші тұжырымдама бойынша, өтімділік – бұл ағымдағы 

активтердің ақша қаражаттарына айналуға дайындығы мен жылдамдығы.   Баланс  

өтімділігін   талдау  мәні – активтегі  өтімділік  дәрежесі  бойынша  топталған  

қаражаттарды   пассивтегі  міндеттемелермен  салыстыру. Актив  пен  пассив  баптары  

белгілі  бір  тәртіппен  топталады - өтімділігі   жоғарылардан  бастап  өтімділігі  

төмендегілерге (актив),  яғни  өтімділігінің  төмендеу  тәртібі  бойынша  қайтару  

уақыты  ұзақтардан  қайтару  уақыты  қысқаларға  қарай (пассив),  яғни  қайтару  

уақытын  жоғарылату  тәртібі  бойынша  болады. Кейде  керісінше  тәртіп  болуы  да  

мүмкін. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудың негізгі мақсаты, кәсіпорынның 

ішкі және сыртқы проблемаларын айқындап оларды шешу жолдарын тауып, ары қарай 

дамуын, дағдарыстан шығу, инвестиция, несие тарту және басқа да шараларады өткізу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

На протяжении всей истории человеческого общества человек изобретал и 

создавал машины, технику, которая давала бы возможность добиваться лучших 

результатов с меньшей затратой сил и энергии. Развитие техники внесло свои 

изменения во все аспекты жизни человека, в том числе и в процессе обучения. 

В области преподавания иностранных языков использование технических средств 

обучения и контроля относится к числу наиболее актуальных проблем. Появление 

обучающей техники, возможность использования ее для изучения иностранного языка 

изменили процесс обучения и коренным образом повлияли на методику преподавания. 

Еще несколько лет тому назад понятие «технические средства» связывались с 

занятиями и исследованиями в области технических и точных наук, но никак не 

относились к изучению иностранного языка. К традиционным, хорошо известным 

средствам обучения все шире привлекаются новые средства зрительной и слуховой 

наглядности, такие как магнитофон, видеомагнитофон, учебное кино и телевидение. 

Сейчас в распоряжении преподавателей иностранного языка находится целый арсенал 

технических средств обучения  - сложная техническая система, управление которой 

требует специальной подготовки. 

Технические средства обучения - совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для 

предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. Технические 

средства обучения  объединяют два понятия: технические устройства (аппаратура) и 

дидактические средства обучения (носители информации), которые с помощью этих 

устройств воспроизводятся. 

Технические средства обучения приобретают особое значение в преподавании 

иностранных языков в связи с переносом акцента на овладение языком как средством 

коммуникации. Передача информации теперь, при широком использовании средств 

массовой информации - радио, телевидения и кино,- осуществляется главным образом 

не в письменной форме, как это было раньше, а в устной. Необходимость научить 

большее количество людей говорить на иностранном языке и понимать иноязычную 

устную речь возросла и с ростом международных политических, экономических и 

культурных связей. 

Основную трудность при овладении иностранным языком, представляет 

выработка навыков и умений аудирования и говорения. Неоценимую помощь в этом 

оказывают технические средства обучения. 

Основное назначение технических средств обучения  - интенсификация процесса 

обучения, особенно процесса ускорение ритма, скорости, динамики речи в целом, - как 

раз тех качеств, которые не может в должной степени подготовить практика обучения 

без технических средств обучения. 
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Технические средства обучения  могут взять на себя некоторые функции 

преподавателя; задавать вопросы, рассказывать, диктовать и т.п., т.е.  частично 

освобождают преподавателя от трудоемкой работы по автоматизации речевых навыков 

и создают дополнительное языковое окружение. 

Однако технические средства обучения  никогда не заменят преподавателя 

полностью. Преподаватель изучает возможности каждого из существующих 

технических средств обучения для решений конкретных задач аудиторной и 

самостоятельной работы учащихся, выявляет экспериментально эффективность 

отдельных видов технических средств обучения на разных стадиях обучения - при 

ознакомлении с учебным материалом, при тренировке и при самостоятельной работе. 

Во время самостоятельной работы учащихся технические средства обучения 

помогают закрепить и автоматизировать речевые навыки и умения, полученные на 

занятиях. 

Перспектива использования технических средств, специально предназначенных 

для обучения иностранному языку, открыла большие возможности для создания новых 

комплексов учебных пособий, лабораторных работ и т.д. Высокая эффективность 

применения технических средств в обучении иностранным языкам неоспоримо 

доказана практикой преподавания иностранных языков в нашей стране. 

В основу принципов использования технических средств обучения легли уже 

сложившиеся методы обучения, в разной степени модифицированные, 

модернизированные и приспособленные к современным требованиям теории обучения 

иностранному языку. 

Главная задача при выборе метода - научный подход к изучению иностранного 

языка, широкое использование достижений лингвистики, психологии и методики, 

изучение взаимодействия родного и иностранного языков на разных уровнях - 

фонетическом, грамматическом и лексическом. 

В англоязычных источниках технические средства обучения называют 

аудиовизуальными средствами которые делятся на жесткие (hardware) и мягкие 

(software). К жестким относятся магнитофоны, проекторы, телевизоры, компьютеры, к 

мягким - носители информации: грампластинки, магнитная лента, магнитные и 

оптические диски, слайды, кинофильмы. 

При обучении иностранным языкам всегда была актуальна проблема наглядности. 

Как известно, основоположником современного понимания и наглядности в обучении 

был Ян Амос Коменский. Коменский считал истоком познания чувственные 

впечатления, полагая, что ничего не существует в сознании, чего раньше не было в 

ощущении.  

Принцип наглядности обучения – это один из самых известных и понятных 

принципов обучения. В его основе лежат следующие строго зафиксированные 

закономерности: органы чувств человека обладают разной чувствительностью к 

внешним раздражителям, у подавляющего большинства людей наибольшей 

чувствительностью обладают органы зрения; пропускная способность каналов связи от 

рецепторов к центральной нервной системе различная: оптического канала связи – 1, 6 

*106 бит/с; акустического – 0, 32 * 106 бит/с; тактильного 0, 13 * 106 бит/с. Это означает, 

что через органы зрения мозг получает почти в 5 раз больше информации, чем органы 

слуха и почти в 13 раз больше, чем тактильные органы; информация поступающая из 

органов зрения (по оптическому каналу), не требует значительного перекодирования, 

она запечатлевается в памяти человека легко, быстро и прочно. 

 Под наглядными средствами обучения подразумеваются особая группа 

технических средств обучения, получивших наиболее широкое распространение в 
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учебном процессе, включающая экранные и звуковые пособия, предназначенные для 

предъявления зрительной и слуховой информации. 

Однако здесь мы считаем целесообразным, подчеркнуть особую роль слуховой 

наглядности при обучении иностранным языкам, в процессе реализации которой у 

учащихся создаются определенные образы – эталоны. Структура таких образов 

заключает в себе три компонента: слуховой, артикуляционный, и зрительный. Для 

выработки речевых умений и навыков следует исходить из необходимости создания 

единства отмеченных компонентов, однако, слуховой компонент образа определяется 

психологами в качестве доминирующего.  

Практика показывает, что наглядность используется как при комплексном, так и 

при аспектном обучении иностранным языкам, все время, расширяясь и углубляясь. 

Особенно интенсивно и продуктивно наглядность применяется при обучении 

звуковому составу и лексике иностранного языка. Но также, по мнению 

исследователей, она крайне желательна при обучении синтаксису и стилистическим 

особенностям иностранного языка, так как дает хорошие результаты.  

В обучении английскому языку принцип наглядности реализуется в процессе 

специально организованного показа языкового и экстралингвистического материала с 

целью оказания помощи учащимся в его понимании. При следовании этому принципу 

овладение языком осуществляется в результате широкого и целенаправленного 

использования технических средств обучения, которые представляют собой комплекс 

светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, служащий для 

активизации процесса обучения, благодаря которым обеспечивается максимальная 

доступность объекта (предмета, слова, фразы) чувственному восприятию и, как 

следствие этого, достигается образование правильных представлений и понятий об 

изучаемых явлениях и развитие соответствующих речевых навыков и умений.В 

литературе комплекс ТСО так же называют аудиовизуальными средствами. 

Методика использования аудиовизуальных средств обучения иностранному языку 

была разработан во Франции в 50-х гг. XX столетия в результате совместных 

исследований французских и югославских ученых, и изначально был направлен на 

интенсивное обучение взрослых разговорной речи на французском языке. 

Авторы этой методики полагали, что обучение иностранному языку должно 

осуществляться в форме живого общения, поэтому важным фактором педагогического 

процесса становилось создание условий для имитации реальному коммуникативной 

ситуации, чтобы обучение протекало в атмосфере естественной речи, стимулирующей 

усвоение звуков, ритма речи. Интенсивное использование аудиовизуальных средств 

в ходе обучения позволяло обучать иностранному языку как акту коммуникации, 

в котором лингвистические и паралингвистические элементы являются неразрывно 

связанными. 

Наглядность, создаваемая с помощью аудиовизуальных средств, выступает как 

одна из сторон целостного процесса познания. Виды наглядности, ее формы и функции 

на различных ступенях овладения системными знаниями различны. Это достигается 

благодаря разнообразию технических средств обучения и возможности их совместного 

применения в различных сочетаниях.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Непроизводственная сфера - совокупность отраслей, продукция которых 

выступает в виде определенной целесообразной деятельности (интеллектуального 

продукта, услуги и др.). Большинство отраслей, входящих в данную сферу, 

непосредственно связаны с удовлетворением потребностей людей в продуктах 

нематериального характера или услугах. В нее входят отрасли: образование, 

здравоохранение, культура, искусство, фундаментальная наука и научное 

обслуживание, физкультура и спорт, социальное обеспечение. 

Правда, с развитием отраслей непроизводственной сферы, особенно связанных с 

информационными услугами, уже не все так однозначно, и некоторые услуги уже 

оказываются вне зависимости от расстояний. Для простоты первые исследователи в 

отрасли непроизводственной сферы экономики включили все, что не относится к 

добыче и переработке природных ресурсов. Это все виды деятельности человека, 

производящие нематериальные товары и услуги, направленные на непосредственное 

удовлетворение материальных, духовных, социальных и других потребностей. То есть 

непроизводственная сфера не имеет прямой связи с природой и служит для 

организации потребления человеком и поддержания его среды обитания и в основном 

перераспределяет то, что добыто и переработано в первых двух секторах экономики. 

Упрощение не всегда помогает, поэтому определение, что все отрасли, которые 

производят нечто нематериальное, относятся к непроизводственной сфере, пришлось 

дополнить. Выделили ряд особенностей, характерных для отрасли хозяйства 

непроизводственной сферы. Самое очевидное - должна быть непосредственная связь 

между производителем и потребителем продукции, что также зачастую подразумевает 

индивидуальный подход. Трудно представить, что те же парикмахерские или 

переводческие услуги можно оказывать по-другому. Но с развитием информационных 

технологий все уже не так однозначно, тот же перевод может происходить без 

непосредственного контакта между потребителем и производителем услуг, а к 2024 

году по прогнозу ООН это сможет делать искусственный интеллект. Другой 

особенностью непроизводственной сферы является то, что конечный продукт зачастую 

носит не овеществленный характер. Когда вы послушали музыку, проехали на 

общественном транспорте, то на этом ваше потребление закончится, хотя последствия 

могут долго ощущаться.  

К материальным услугам отнесли все отрасли, которые обеспечивают 

потребление материальных благ: гостиничные услуги или, если шире, то сервис 

гостеприимства, торговлю, сейчас прибавили и электронную коммерцию, бытовые и 

транспортные услуги. К нематериальным услугам отнесли все виды, связанные с 

удовлетворением культурных, религиозных, духовных потребностей и видов 
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деятельности, относящиеся к созданию внешней среды для жизнедеятельности 

человека, от безопасности, охраны окружающей среды до религиозных культов, 

здравоохранения, образования и искусства. 

В развитых странах отрасли непроизводственной сферы занимают уже до 80 

процентов экономики, и там работает более двух третей занятого населения. В 

развивающихся странах, в том числе России, около 50 процентов. Увеличивается не 

только доля сектора в экономике, но и появляются новые виды услуг, особенно в 

отраслях, связанных с цифровыми технологиями. Продукция приобретает и новые 

качественные характеристики, такие как способность храниться, накапливаться и 

передаваться на расстояния. Очень скоро придется давать новые определения 

непроизводственной сфере, ее особенностям и характеристикам.  

Непроизводственная сфера имеет весьма сложную и разветвленную структуру. 

Она включает в себя отрасли, оказывающие услуги материально-бытового или 

потребительского характера: пассажирский транспорт, связь, розничная торговлю и 

общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание 

населения, образование, здравоохранение, физкультуру и спорт, культурно-

просветительное и туристско-экскурсионное обслуживание, театрально-зрелищные, 

социальные и другие услуги. В эту группу входит еще сфера управления, 

объединяющая оборону, службы правопорядка, пожарные службы, управленческие 

структуры. Каждая из этих групп имеет свои закономерности, проблемы развития и 

территориальной организации.[1]. 

К числу важных сфер человеческой деятельности относится наука, в задачу 

которой входит выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о 

действительности. Научно-исследовательские лаборатории, бюро и другие 

подразделения, являющиеся составной частью производственных предприятий, 

относятся к отраслям материального производства. Все остальные научные и 

исследовательские учреждения и организации отнесены к сфере нематериального 

производства. 

1) Важным звеном сферы обслуживания является образование. Его суть 

заключается в воспитании и обучении детей через систему детских яслей и садов, 

общеобразовательных школ (в том числе музыкальных, спортивных и др.), домов юных 

техников, натуралистов, туристов и т.д., а также подготовку квалифицированных 

кадров через систему средних специальных и высших учебных заведений. 

2) Здравоохранение. Это важная отрасль сферы обслуживания занимается 

сохранением здоровья населения. В последние годы в стране улучшились медико-

демографические показатели, наблюдается постепенное снижение смертности и 

увеличение естественного прироста населения.  

3) Физическая культура и спорт являются одним из важнейших средств 

укрепления здоровья населения, повышения его трудовой и общественной активности. 

В республике создано около 15 тысяч коллективов физкультуры, объединяющих свыше 

2 млн. человек.  

4) Туристско-экскурсионное обслуживание. В современных условиях 

урбанизации большое значение начинает играть туризм. Это одна из форм 

использования человеком своего свободного времени. Достоверно известно, что лучше 

всего психологическая усталость снимается активным отдыхом вне городских улиц, в 

туристских походах и поездках.  

5) Большое значение в жизни человека играет и культурно-просветительное 

обслуживание, которое включает в себя разнообразную сеть зрелищных организаций: 

театры и кинотеатры, концертные и выставочные залы, цирки, музеи, стадионы и 

бассейны, клубы и дома культуры, библиотеки. К этой же сфере относится 
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деятельность газетно-журнальных и книжных издательств и книготорговля, радио и 

телевидение.  

6) Связь - средство обмена, приема и передачи информации, средство 

обеспечения общения людей, удовлетворения их разносторонних культурных и 

познавательных потребностей. В настоящее время в нашей республике развиты 

практически все современные виды связи. По числу предприятий связи и их отделений, 

а также по количеству телевизоров, радиоприемников и радиотрансляционных точек 

Казахстан уступает в СНГ только России и Украине 

7) Среди отраслей сферы обслуживания особое место занимает жилищно-

коммунальное хозяйство. Коммунальное хозяйство - это совокупность предприятий, 

служб и хозяйств по обслуживанию населения городов, поселков и сел, включающая 

санитарно-гигиенические предприятия газоснабжение, теплоснабжение и 

электроснабжение, городской транспорт, сооружения и объекты внешнего 

благоустройства, гостиницы и некоторые другие службы и организации. Коммунальное 

обслуживание создает условия и настроение для высокопроизводительного труда.  

Казахстан занимает одно из ведущих мест в СНГ по величине жилищного фонда. К 

сожалению, процент обеспеченности населения городов и особенно сел Казахстана 

низкий.  

8) Городской транспорт, представляющий собой часть городского хозяйства, 

является и важной отраслью сферы обслуживания населения городов и пригородных 

территорий. Его основная роль заключается в ежедневных перевозках людей и 

особенно важно в условиях больших городов со значительной территорией и 

значительным количеством жителей. В Казахстане в настоящее время развиты 

практически все основные виды современного городского транспорта. Больше всего 

развит городской автомобильный транспорт, трамвайное сообщение имеют только пять 

городов, а троллейбусное - восемь.   

9) Бытовое обслуживание населения - часть сферы обслуживания по оказанию 

непроизводственных и производственных услуг - ремонт жилищ, одежды, обуви, 

стирка и химчистка вещей, автотехобслуживание, услуги парикмахерских, фотографий, 

ремонт бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление мебели, ремонт и 

изготовление металлоизделий и т.д. От уровня развития службы быта во многом 

зависит уровень настроения населения и производительности его труда. Бытовое 

обслуживание населения Казахстана сформировалось как самостоятельная отрасль 

народного хозяйства в начале 60-х гг. и получило свое основное развитие за последние 

10-15 лет. Сейчас в республике оказывают около 1000 различных видов услуг, 

примерно половину - в сельской местности.  

10) Торговля - важная отрасль народнохозяйственного комплекса, реализующая 

товары путем купли-продажи. Розничная торговля - продажа населению продо-

вольственных и непродовольственных товаров.  

Формирование товарных ресурсов связано с развитием промышленности, 

производящей товары народного потребления, а также с сельскохозяйственным 

производством и импортом зарубежных товаров. Главный принцип территориальной 

организации торговли - приближение торговых точек к населенным местам. 

Перспективы развития торговли в республике связываются с дальнейшим расширением 

сети торговых точек, внедрением прогрессивных форм и методов торговли.  

Отрасли непроизводственной сферы Казахстана требуют финансовой поддержки 

для совершенствования своей работы, укрепления материально-технической базы, 

разработки и внедрения модернизированных, современных программ развития. 

Практически во всех странах Европы получила развитие непроизводственная 

сфера. Главными финансовыми центрами Европы являются Цюрих, Лондон, Париж, 
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Берлин, Франкфурт-на-Майне, Милан. Европа - крупнейший мировой центр 

международного туризма: Фран ция занимает 1 место в мире, а Испания и Италия 

соответственно 2 и 4 места в мире по количеству иностранных туристов. По размерам 

дохода от туризма в десятку крупнейших стран мира входит семь европейских - 

Испания, Франция, Италия, Великобритания, Австрия, Германия й Греция. 

Развитие непроизводственной сферы отражает развитие общественных 

потребностей, изменение их структуры по мере повышения уровня жизни населения. 

Во всех индустриально развитых странах в связи с развертыванием НТР с середины XX 

в. четко выделился и стал динамично развиваться блок отраслей нематериальной 

сферы, продукция которых была направлена на развитие человеческого фактора: 

образование, здравоохранение, услуги социального характера и др. Удельный вес 

занятых в сфере услуг в настоящее время достигает 70%.  Непроизводственной сфере 

присущи свои специфические отношения, вытекающие из особенностей отраслей этой 

сферы, характера общественного труда в них. В материальном производстве 

экономические отношения опосредуют процесс преобразующего воздействия человека 

на вещества и силы природы. В непроизводственной сфере экономические отношения 

возникают не по поводу воздействия на вещества природы, а по поводу воздействия на 

человека и общество, труд не является непосредственно производственным и чаще 

всего носит характер услуги. Вместе с тем не исключено, что результат труда в 

непроизводственной сфере может выступать в виде вещи, например картинки 

художника. Спецификой непроизводственной сферы является и то, что результат труда 

выступая в виде услуги, потребляется в процессе самого производства, т. е. процесс 

производства и потребления совпадают во времени. Например, услуги певца, лектора.  

Таким образом, под непроизводственной сферой следует понимать совокупность 

отраслей и видов деятельности, не участвующих в создании материальных благ, 

деятельность которых направлена непосредственно на человека или на преобразование 

социальных условий, в которых он существует, и опосредуется экономическими 

отношениями по поводу оказания различных услуг по удовлетворению 

общегосударственных и личных потребностей, а также по обслуживанию движения 

материального продукта.  

Масштабы деятельности непроизводственной сферы характеризуются рядом 

показателей, в том числе - объемом расходов государства на социально-культурные 

мероприятия.  

Размер средств, направляемых в отрасли непроизводственной сферы, 

определяется потребностями общества в результатах их деятельности, а также 

произведенным национальным доходом. Однако в настоящее время он во многом 

зависит от состояния государственного бюджета, проводимой финансовой политики. 

Господствовавший десятилетия остаточный принцип финансирования социально-

культурных мероприятий, давно уже доказавший свою несостоятельность, пока что 

действует и сегодня. Вместе с тем нельзя забывать, что непроизводственные отрасли 

оказывают активное влияние на материальное производство, обеспечивая 

воспроизводство рабочей силы. 

Услуги отраслей непроизводственной сферы могут быть бесплатными либо 

платными (полностью или частично). Услуги населению, оплачиваемые государством 

преимущественно бесплатны. Источником обеспечения производства бесплатных услуг 

является государственный бюджет.  

Однако в условиях нехватки государственных средств в связи с бюджетным 

дефицитом все большее развитие получают платные услуги, определяющие и 

специфические методы ведения хозяйства, формы финансовых отношений.  
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Таким образом, производство услуг в учреждениях непроизводственной сферы 

сопровождается формированием, распределением и использованием денежных фондов, 

специфическими финансовыми отношениями. А под финансами непроизводственной 

сферы следует понимать совокупность денежных отношений, опосредующих движение 

фондов денежных средств, образующихся в результате перераспределения созданного в 

отраслях материального производства национального дохода в целях создания 

нематериальных благ и услуг. [2]. 
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СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ 

НАРОДА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ ГОВОРОВ ВКО) 
 

Формирование понятия «русские старожильческие говоры Восточно-

Казахстанской области» связано со значением слова «старожилы» – люди, живущие 

много лет в каком-либо одном месте, то есть  основанием для объединения в качестве 

объекта исследования говоров, бытовавших в данном регионе, служит факт рождения и 

постоянного проживания их носителей на территории Алтая в поселениях, основанных 

в XVII – XVIII вв., частично в начале XIX в. 

Особенности диалектной обстановки на Алтае обусловили тот факт, что тезаурус 

языковой личности носителя говоров включает не только диалектизмы, присущие 

сибирским старожилам, но и говору «поляков» (староверов, приехавших из Польши) и 

других старообрядцев, а также говорам более поздних переселенцев, живущих в тесном 

взаимодействии с носителями старожильческих говоров, в речи которых 

функционируют смешанные лексические системы. 

В связи с более поздним заселением русскими этого обширного края здесь 

обосновались представители не только разноструктурных русских говоров, но и разных 

языков. «В новых исторических условиях наблюдается взаимодействие разных 

диалектных групп русского, украинского, белорусского языков, а также последних с 

языками коренного населения.» [1; с. 29]  (Подобный способ возникновения диалектов 

получает теоретическое обоснование на материале казахского языка в работах С. 

Аманжолова [2; c. 201]) Всё это приводит к развитию в русских говорах Сибири, с одной 

стороны, характерных процессов и явлений, неизвестных русским говорам Европейской 

части России, с другой - к сохранению отдельных языковых черт в более архаическом 

состоянии, чем в говорах их метрополий. 

Таким образом, территориальная ограниченность и оторванность от российских 

«центров», а также внутренняя неоднородность макромира «алтайцев» обусловили 

формирование в данном социуме особого, самобытного мировосприятия, уникальной 

системы ценностных установок. В связи с этим уклад жизни русского 

старожильческого населения Восточного Казахстана, рассматриваемый в 

определенной иерархии с общерусской языковой картиной мира, представляет 

https://businessman.ru/otrasli-neproizvodstvennoy-sferyi-opisanie-osobennosti-i-harakteristiki.html
https://businessman.ru/otrasli-neproizvodstvennoy-sferyi-opisanie-osobennosti-i-harakteristiki.html
http://economics.studio/finansistam/soderjanie-spetsifika-finansov-56736.html
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большой интерес в силу своеобразного преломления русской культуры на дальней 

окраине государства, в чуждых для переселенцев условиях существования.  

Языковая личность старообрядца предстаёт перед нами в различных ипостасях, в 

которых представлены «следы культурной практики, корни того коллективного 

бессознательного, которое лежало в основе архетипа языка культуры» старожилов [3, 

с.46]. Если рассматривать старожильческие говоры с позиции такой языковой 

универсалии, как «субъект и мир», то уже первое знакомство с диалектным материалом 

обнаруживает, что практически весь лексикон организован вокруг семантической 

сферы «Человек», ядро которой составляют производные имена со значением лица. 

Лицо – это одушевленный субъект, являющийся предметом различных характеристик в 

зависимости от аспекта рассмотрения. Природа словообразовательного значения, 

фиксирующего мотивирующее суждение об объекте речи, предполагает возможность 

детального анализа личности старообрядца в аспекте ее социально-культурных связей. 

Рассмотрение модели языковой личности представителя старожильческого 

населения (в рамках южноалтайского этнографического региона) в аспекте участия в ее 

построении производных имен со значением лица целесообразно начать с 

репрезентации трехуровневой структуры языковой личности, предложенной Ю.Н. 

Карауловым, каждый из уровней которой представляет определенный этап в 

подготовке реализации дискурсивной стратегии. 

Нулевой – структурно-семантический уровень, отражающий личностное 

преломление «владения обыденным языком» [4; с. 37] предполагает отнесение 

старожильческого говора к общерусскому языковому типу со стандартным набором 

«вербально-семантических ассоциаций». [4; с. 39] В частности, в рамках данного 

уровня рассматривается наличие в тезаурусе носителей говоров производных имен  со 

значением лица, относимых к сфере мутационной деривации, а также их 

функционирование в пределах более крупных языковых единиц. 

Следующий уровень – лингво-когнитивный, компоненты которого 

рассматриваются в аспекте формирования базовой, инвариантной части национальной 

картины мира. Исследуемая нами производная лексика представляет собой «набор 

когнитивных моделей» [5; с. 11], отражающих «стереотипные жизненные ситуации 

разного рода», [там же] возникновение которых обусловлено субъективным опытом 

людей.  

Здесь необходимо указать на тесную взаимосвязь данного уровня языковой 

личности в аспекте представления доминантных этнокультурных проекций с 

мотивационным уровнем, включающим выявление и характеристику мотивов и целей, 

движущих развитием, поведением личности, управляющих ее текстопроизводством, и, 

следовательно, определяющим «иерархию смыслов и ценностей в ее языковой модели 

мира». [4; с. 37] 

Производные лица, как правило, выполняют функцию социально-ролевой 

идентификации человека, заменяемую в ряде случаев на нравственно-этическую, 

«управляющую восприятием адресата» [6; с. 104] в рамках традиционных для данного 

социума «ценностно-установочных критериев.  

Необходимо заметить, что сам процесс заселения старообрядцами Восточно-

Казахстанской области говорит о том, что данное население долгое время жило 

оторванным от остального мира и редко приходило в соприкосновение с иной 

культурой. В связи с этим в основе социально-коммуникативной модели личности 

старожила необходимо рассматривать производные, маркирующие концептуальную 

оппозицию «свой - чужой». Противопоставленность двух семантических участков 

кодифицирует межличностные отношения, с одной стороны,  староверов как 

преобладающей части переселенцев в системе религиозных убеждений, 
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предписывающих сохранение «чистоты» духа и старого уклада жизни («В нашем селе 

всё челдоны больше, а кержаки, те на Бухтарме были» (Кр. словарь рус. стар. говоров 

ВКО, с. Предгорное); «Чашашники больше на Бухтарме живут» (Кр. словарь рус. 

стар. говоров ВКО, с. Бобровка), с другой стороны, членов социума, не принадлежащих 

к раскольничьему толку («За рекой пензики жили» (Сл.  рус. говоров Алтая) – те, кто 

приехал из Пензы; «Казачья пашня была, селились через двадцать четыре версты друг 

от друга, а между ними из России лапотники ореховские, тамбовские» (Сл.  рус. 

говоров Алтая) – лапотники – приехавшие из России крестьяне, не староверы). 

Староверы как преобладающая часть переселенцев при поселении на Алтае 

получали землю («пять десятин под пашню» [7; с.11]) и, таким образом, возможность 

на правах государственных крестьян заниматься своей традиционной трудовой 

деятельностью: земледелием и животноводством: «Заплужник за плугом ходит, 

следит за плугом во время пахоты.» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, Шемонаиха); 

«Свёкор мой был культурник: он сажал свёклу, морковь, редис, сеял, просо, овёс. Его 

все культурником звали.» (Сл.  рус. говоров Алтая); «Анна афшаркой работат. Селый 

день на работы, за офсам ухаживат.»  (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, 

Зыряновск); ); «Пагоничи-то у их шибко прыкие были. Как загонют наших коров, 

ищешь потом, как анчутка, по лесу ходишь.» (пагонич = погонщик) (Верх-Уба). 

Кроме «традиционных» видов хозяйствования в среде староверов были очень 

распространены случаи образования небольших (по 4-6 человек) артелей плотников и 

сплавщиков леса: «Плаук (= плавун) плоты плавил по Иртышу, по Ульбе, на платах 

раньши в горад плавали.» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, Большенарым); «Избы 

строили топорами мужики, платняков наймовали.» (Сл.  рус. говоров Алтая). 

В результате преследований за веру, сопровождавших процесс переселения 

старообрядцев на Алтай, раскольники вынуждены были искать спасения и спокойствия 

в горах или же труднодоступных лесных территориях, что обусловило широкое 

распространение собирательства, а точнее – сбора кедровых шишек, представлявшего, 

судя по исследуемому языковому материалу, процесс особой значимости со строго 

определенными правилами: «Колотильщик бьет по дереву, сбивает шишки, а 

собиральщик собирает шишки, потом делют.» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, 

Лениногорск); «Ловкач шишки сбиват или сбойщик.» (Кр. словарь рус. стар. говоров 

ВКО, Лениногорск). 

Таким образом, старообрядцы в своем большинстве занимались натуральным 

хозяйством и жили «добротно» и зажиточно. Однако модель языковой личности будет 

неполной без «социолингвистической  реконструкции» [8; с.230] структуры группы 

переселенцев, прибывших на территорию Казахстана позднее и не принадлежавших к 

числу приверженцев «старой» веры.  

Контингент «расейцев» был «пёстрый»: солдаты, бежавшие от пожизненной 

службы, заводские крестьяне и рабочие, скрывавшиеся от «бергальства» (то есть 

работы на рудниках и промышленных предприятиях), крепостные, бежавшие от своих 

господ преимущественно из центральных и южных районов России. Эти факторы 

выступили определяющей причиной, по которой данная социальная группа 

представляла беднейшую часть каждой деревни, в большинстве случаев работавшую на 

зажиточных и экономически благополучных кержаков. Кроме того, переселенцы, как 

правило, являлись основными проводниками различных кустарных промыслов и 

снабжали своими изделиями староверов: «Да вон на углу избушка стоит, там 

чеботарь живет, хороший мастер.» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, 

Шемонаиха); «Есть за деревней место Пимокатня. Там раньше жили люди, пимаки, 

которые пимы катали.» (Сл.  рус. говоров Алтая). 
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Если рассматривать такие сферы коммуникативного пространства, как «Семья и 

семейно-родственные отношения», а также область обиходно-бытовой (хозяйственной) 

деятельности человека, то связывать их непосредственно с религиозной 

дифференциацией участников коммуникативных ситуаций неправомерно, поскольку 

возникновение и существование терминов родства, а также номинаций лиц, 

выполняющих хозяйственно-бытовые дела, восходит, по всей вероятности, к общности 

концептов, представляющих собой традиционные формы жизни русского человека: 

«Сестреница – это, как она, сродная сестра, а раньше мы сестреницей называли» 

(Сл. рус. говоров Алтая); «Да у нас Сяргей примак, эта када зять в сямью идет 

жаны» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, с. Самарское); «– А у тебя дома-та хто? – 

Да домовница, суседская девчонка.» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, Зыряновск). 

Необходимо заметить, что, живя замкнуто в религиозном отношении, 

кержаки всё же не могли, в силу бытовых и экономических условий, отказаться от 

отношений с людьми иной веры. С самого начала поселения старообрядцы 

поддерживали отношения с местным населением. Были случаи вступления в 

родство с казахами при условии их крещения: «У ей сноха немоляха была, не 

русска. В церковь не ходила молиться» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, с. 

Тургусун); «Мы, паляки, ездили свататца в Чистапольку и другия дяревни, а жанитца 

на расейках нельзя було.» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, п. Глубокое). Это 

обстоятельство наложило определённый отпечаток на антропологический тип 

кержаков. 

Близость кержацких посёлков к китайской границе невольно наталкивала 

население на меновую торговлю с китайцами и оказывала влияние на некоторые 

стороны быта переселенцев: «Товарник, китаец, принес большой тюк с товаром, и 

тада мама купила кашемировый полушалок» (Сл.  рус. говоров Алтая); «Где раньше 

жили, сосед у нас был – скупатель: скот скупал, по деревням ездил» (Сл.  рус. говоров 

Алтая); «А тогда называли шибаями. Сейчас купцы, тогда шибаи» (Сл.  рус. говоров 

Алтая). 

Еще одной областью деятельности алтайских старожилов явилось 

горнодобывающее производство. В конце 18 века на Алтае стали появляться заводы и 

рудники, преимущественно в виде собственности купца А. Демидова, для работы на 

которых требовались рабочие руки. Эту проблему царское правительство стремилось 

решить за счет массового крестьянского переселения из северно- и южно-русских 

губерний, а также привлечения на Рудный Алтай русских староверов:  «Один – 

золотарь, а так артель – старатели. Золото добывали золотари. Это вот от 

разведки…золотари, золото добывают.» (Сл.  рус. говоров Алтая); «Отвалка идет, 

разборники разбирают и наложат в тачки.» (Сл.  рус. говоров Алтая). 

Больниц в деревнях не было, за медицинской помощью необходимо было ехать в 

наиболее крупные селения, а потому в быту получило широкое распространение 

знахарство: «Нада к лекарке схадить, ана килу загавариват.» (Кр. словарь рус. стар. 

говоров ВКО, Зыряновск); «Одна девка у ей… а от больна-то она…шептунами лечили 

ее.» (Сл.  рус. говоров Алтая). Однако информация о проведении религиозных ритуалов 

представлена очень слабо: «Молиться нанимали, вон у нас специальный моленник – 

молится за мертвых, платят ему.» (Сл.  рус. говоров Алтая); «А у нас читалочка 

одна, а помрет, кто по нас читать будет.» (читалочка – женщина, читающая молитвы 

на похоронах) (Сл.  рус. говоров Алтая). 

Данный факт, вероятно, обусловлен не прекращавшимися долгое время 

гонениями за веру со стороны администрации края, что вызывало постоянный страх 

раскольников за сохранение возможности «групповой исключительности» [9; с. 194] 

старообрядческого толка. 
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Таким образом, характеристика социально-ролевых отношений в языковом 

обществе старожилов получает категоризацию посредством производных имен 

мутационного типа. Однако категориальная схема неоднородна. Ячейки 

социолингвистической сетки рассматриваются нами сквозь призму устоявшихся 

стереотипов, обусловленных религиозной дифференциацией диалектоносителей, 

возникшей в силу обособленного существования представителей старообрядчества. В 

связи с этим порождаются более или менее устойчивые лингвистические традиции 

обозначения объектов социально-категориальной системы.  

Если вербализация социального опыта в обществе старожилов носила 

разнородный характер, то отражение традиционных общечеловеческих ценностей 

имело целостный идиоэтнический характер. В частности, очень яркий коннотативный 

характер приобретают производные имена, относящиеся к концепту «трудолюбие»: «А 

так всё…новой мастеровой…делун, всё может, а она мастеричка, дельная. Я 

мастеричка была.»   (Сл.  рус. говоров Алтая); «Женщина была трудница.» (трудница 

- труженица) (Сл.  рус. говоров Алтая).  

Труд имеет повседневный характер, привычен для деревенских жителей: 

«Она у меня абряжуха, всё успевает делать.» (обрядиться – управиться по 

хозяйству) (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, п. Глубокое). 

Наибольшей словообразовательной проработанностью характеризуется 

концептуальные компоненты «безделие», «лень», содержащие отрицательную 

коннотацию: «Да про эту шалбёрку вся деревня знает, ни дома у ней порядка, нигде не 

работает.» (Сл.  рус. говоров Алтая); «Энтот шлында шататца па деревни без дела. 

Сам школу бросил, таперь Генки мешат.» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, 

с.Уварово). 

Концепт труда выступает во взаимосвязи с концептом чистоты: «А вот я дочерям 

как: старша засеруха, ничё не умеет, а младша – беломойка, така чистюля.»  (Сл.  

рус. говоров Алтая); 

Для приверженцев «старой» веры «чистый» означает не оскверненный не 

единоверцами: «Чистотка она, сибирячка.» (Сл.  рус. говоров Алтая). 

Отсутствие чистоты, имеющей для русского народа «сакральное, культовое 

значение», выражается в пороках, греховных пристрастиях человека, безнравственном 

отношении к жизни: «И чилавек бывает жора, хоть сколько ис, а фсё не наисса, 

большевытный, меры не знат.» (Кр. словарь рус. стар. говоров ВКО, Таврия); «Васька 

у ей пазорник вырос. Напьётся и под заборами валяитса, а то и из дому всё тащит, на 

водку менят.» (с. Сольвьево). 

Необходимо заметить, что оценочные дескрипции обладают усложненным типом 

словообразовательного значения. Оценочность возникает вследствие каузативного 

подхода говорящего к интерпретации ситуативно обусловленных характеристик в 

рамках общеоценочных категорий. Производное осуществляет таксономическую 

функцию, представляя поступки людей в качестве хороших или плохих: «От Марию 

жалко, всю жизнь мужа-бивака терпела, всё здоровье закончила. Теперича всё по 

больницам.» (с. Соловьево) Бивак – человек бьет жену, что приносит ей физические и 

душевные страдания, а, следовательно, это плохо. 

Положенные в основу дериватов признаки переосмысляются сквозь призму 

приоритетов коммуникантов, варьирующихся в пределах религиозно-нравственных и 

утилитарных категорий. 

Таким образом, языковая личность старожила неоднородна, что обусловлено 

прежде всего историческими факторами. Наряду с ее принадлежностью к 

общерусскому языковому типу, тезаурус диалектоносителя в пределах исследуемого 

этнографического ареала включает как черты сибирских старожильческих говоров, так 
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и признаки, унаследованные из материнских южнорусских говоров. Ситуация 

усложняется посредством разночтений в области православного верования. Ярко 

выраженный христианский тип мировосприятия переселенцев, а также условия жизни 

на необжитой территории – все это явилось причиной формирования религиозно-

утилитарного характера мышления старожилов, наложившего на долгое время 

глубокий отпечаток на культурно-языковое наследие последующих поколений на 

территории Южно-Алтайского этнографического региона. 
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ШНАНОВ У.Р. 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қ., Қазақстан 
 

«ТАҢБАЛЫ ТАС» ЕСТКЕРТКІШІ: ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ДЕРЕКТЕР 
 

Түркістан, Қарағанды және Қызылорда облысы территорияларының шекарасы 

шектескен тұста Бетпақдаладағы Таңбалы жар есткерткішінде көне замандардан 

бастап, қазақ хандығы құрылған уақытқа дейінгі таңбалар сақталған. Бұл таңбалар 

арасында оғыз заманының таңбаларымен қатар үш жүз құрамына кіретін ру-айпалар 

таңбалары кездеседі.   

Шығыс тарихшыларының ішінен ру таңбаларына ерекше көңіл бөлген Рашид-ад-

дин оғыз тайпаларының таңбаларын алғаш толық түрінде жариялады (ХІІІ ғасыр басы- 

ХІV ғасыр басы). Әфсаналық қаһарман болып табылатын Оғыз хан дәуірінен келе 

жатқан таңбаларға Рашид-ад-дин жақсы сипаттама береді. Рашид-ад-дин таңбалардың 

шығуын Оғыз ханың ұлы  Күн ханның өз  балаларына таңбаларды тарату оқиғасымен 

байланыстырады [1].  Таңбалы тас кешенінде Оғыз дәуірінен келе жатқан таңбалар 

қазақ ру таңбаларының арасында кездеседі. Мұндай сәйкестіктер тарихи сабақтастықты 

көрсетсе керек. Рашид-ад-дин мен Әбілғазы еңбектері қазақ арасында кездесетін 

тарихи аңыздарды нақтылай түседі. Қазақ аңыздарында Оғыз хан Иран, Тұран, Сирия, 

Египет, Кіші Азия, Финикия және өзге жерлердің барлығын жаулап алған атақты тұлға. 
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Бірақ әлемді жаулап алғаннан кейін өзінің түпкілікті мекеніне айналған қазақ даласына 

(Ортақ пен Қазтақ, Қарақұм мен Борсық құмы) қайта оралды.  Қазақ жерін мекен еткен 

көне түркі тайпаларының ру таңбаларына қатысты алғашқы деректерді  М.Қашқаридың 

«Диуан лұғат ат түрік» (ІХ ғасыр)  кітабынан кездестіреміз. Таңбалы жар кешендерінде 

салынған таңбаларды осы еңбектегі таңба бейнелерімен салыстыруды қажет етеді. 

М.Қашқаридің Диуани лұғат ат түрік еңбегінде оғыз тайпаларының таңбалары туралы: 

«Угуз одно из племен тюрок, Туркман  [ат-туркманййа].Они подразделяются на 

дватцать два рода. У каждого рода есть свой знак, используемый как клеймо для скота, 

по которому его можно отличить от  чужого» - дей келе осы рулардың таңбаларын 

көрсетеді. Осы таңбалардың ішінде қайиг руының таңбасы ІҮІ деп таңбалайды. [2.93б 

].  Осы таңбаға ұқсас таңба Таңбалытаста да кездеседі. Қазақ руларының арасында 

мұндай таңба ұшыраспайды. Таңбаларды өз меншігіндегі малды ажырату мақсатында 

салынатындығы жөніндегі М.Қашқари дерегінде  кездестіреміз. Бұл еңбектегі 

таңбалардың меншікке қатысы туралы пікірді  таңбалар тарихын зерттеген А.Н. 

Аристов та құптайды[3.]. Таңбалар тасқа басылғандықтан Таңбалы тас деп атауға 

болады.  Алайда кешенді  деректер мен халық арасындағы атауына лайықтап Таңбалы 

жар деп атаған дұрыс. Таңбалыжар есткерткіші туралы  ХІХ-ғасырдың ІІ-жартысынан 

бастап Ресей саяхатшылары мен экспедициялық шолғыншылары  деректерінде 

кездеседі. Алғашқы деректі Ресей әскери-тарихшысы  М.М. Иванин 1875 жылы жазып 

қалдырды.  Ол деректе Таңбалы жар деген атаумен берілетін есткерткіште «500 ге 

жуық таңба немесе белгілер салынғандығы» жөнінде ақпарат беріледі[4.196]. Таңбалы 

тасты алғаш зерттеушілердің бірі А.И. Шренк те жазба күнделігінде тарихи орынды 

Таңбалы жар деп атаған.  Таңбалы жар маңайында бірнеше  таңбалар басылған тастар 

және құлпытастардың табылуына байланысты кешен деп атауға болады. Тарихи 

орында  оғыз дәуірінен  бастап, қазақ хандығы тұсындағы да ру таңбалары  тасқа ойып 

жазылған. Таңбалы жар есткерткішіндегі көне жазбалар мен таңбалар этникалық 

тарихты зерттеудегі ролі ерекше. Ерте замандардан жергілікті тұрғындардың  киелі 

жеріне айналған  бұл  есткерткіштің қазақ хандығының құрылуының тарихи  куәгері 

болғандығына көз жеткізуге болады. Ондағы тасқа басылған ру таңбаларының 

әрқайсысына тоқтала отырып, қандай руға қатыстылығын ерекшелігі мен маңызын 

тарихи дерек ретіндегі ролін жан-жақты зерттеуді қажет етеді. Тарихи деректер мен 

зерттеулерге сүйеніп тасқа басылған таңбалар арқылы  қазақ даласында мекендеген 

көне тайпалар мен рулардың тарихына қатысты құнды мағлұматтарды алуға болады. 

Сонымен бірге 1895 жылы Бетпақ далаға саяхат жасаған Л.Кузнецов пен 

Х.Бекхожиннің Таңбалы тас кешенінен жасаған  көшірмелері мен сипаттамалары аса 

құнды дерек болып табылады. Зерттеушілер Ресейлік тарихнамада алғаш рет Таңбалы 

тасты әр түрлі тайпалардың ру таңбалары бейнеленген ескерткіш деп жариялады. 

Оларға дейін О.Шмидт сияқты зерттеушілер Таңбалы таста бейнелегенген суреттерді 

иероглиф деп жазған еді.  Л.Н. Кузнецов бұл жазудың иероглиф емес,  ру таңбалары 

екендігін дәлелдеп жазды[5.123]Л.Кузнецов пен Х.Бекхожин Таңбалы тасты 

қазақатардың қасиетті орын деп санайтынын және ол тастардың бетінде 500- ге жуық 

таңба немесе мөр қашалып жазылғанын алғаш рет ғылыми айналымға енгізді. 

Ғылыми тұрғыдан Бетпақдаланың орталық бөлігіне орналасқан Таңбалыжарды 

зерттеуші ғалымдар ат төбеліндей болғанымен, олардың есімі қазақ тарихындағы орны 

ерекше  болып табылады. Академик Қ.И. Сәтпаев  Таңбалытас кешеніне кіретін ру 

таңбалары туралы жаза келіп, олардың Қазақ  хандығының құрылу уақытымен 

байланысты екенін көрсетеді. Атақты ғалым «Жезқазған ауданының көне 

ескерткіштері» атты 1941 жылы жарияланған  мақаласында  қазақ мемлекеттілігінің ту 

тіккен жері  Таңбалытас екенін жазады[6.]. Бұл пікір ұлттық тарихты зерттеушілер 

үшін методологиялық жағынан маңызды болып табылады. Себебі  Қазақ хандығының 
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құрылған жерін зерттеушілердің көпшілігі тек Шу, Қозыбасы аумағымен 

байланыстырады. Қазақ хандығы  құрамына кірген  рулар бірден Жетісу жеріне көшіп 

бара салмағандығы анық. Қозыбасыда Моғолстанға қараған аймақта қазақ хандығының 

бой көтеруі  тарихи процестің әбден пісіп-жетілген кезінде ғана жүзеге асқандығын 

топшылауға болады. Осы мәселені шешу үшін Әбілқайыр хандығының астанасы 

болған Сығанақтан 300 шақырымнан астам жерде, халық көзінен таса қауіпсіз жер 

Бетпақдаладағы Таңбалы жардың таңдалуы заңды құбылыс. Әрі осы жерде ежелден 

оғыз тайпалары да мекендеп өз таңбаларын басқан киелі жер болып есептеледі. 

Таңбалы жарда қазақ хандығын құру мәселесін шешуге ру басшылары жиналып, ру 

таңбаларын басып хандық құруға серттескен. 

Қ.И.Сәтбаев Қазақ хандығының бастау алған жері туралы ғылыми тұжырымын 

негізінен қазақтың көнеден келе жақтан аңыз әңгімелеріне  сүйене отырып жасаған. 

Ғалым өз мақаласында бұл туралы:  «Халық аңыздары дәл осы жерде Тастыбұлақ 

бұлағы басында  қазақ мемлекеттілігін құру жөніндегі ру-тайпа көсемдерінің кеңесі 

өтіп, оның  қорытындысы есебінде ру таңбаларын жақпар тасқа қашап жазған» - деген 

пікір білдіреді. [Сонда.297]   Қ.И. Сатпаевтан кейін таңбалы тас кешені мәселесін 

көтерген біртуар ғалым  Ә.Х. Марғұлан. Ғалым Таңбалы жарға қатысты бірнеше 

мақала жариялап, есткерткіштің маңызын қазақтың ауызша айту дәстүрін пайдалана 

отырып, жан-жақты дәлелдеді. Ә. Марғұлан «Тамғалы тас жазуы» атты мақаласында 

«Мұндағы қалың жазудың тұрған жерін қазақтар ерте заманнан бері қарай «Тамғалы 

тас», «Тамғалы жар» деп атайды» - деген сөздері Тамғалы жар атауының ертеден бар 

екендігін білдіреді [7.132] . Осы атауда ғылыми айналымға енгізу арқылы Тамғалы 

жардың ескі атауын қайтара отырып, тарихи маңызын да ашуға болады. Жалпы 

көпшілік Таңбалы жарды Алматы облысындағы Таңбалы таспен шатастырып 

жататындығы да жасырын емес. Тамғалы жар атауы өз кезегінде қазақ тарихында 

ерекше орын алатын осындай есткерткіштің жеке сырын аша түседі. Сонымен бірге 

Ә.Х.Марғұлан бұл кешенді алғаш зерттеушілер қатарына Ресейлік табиғат танушы А.И. 

Шренкті жатқызады. А.И. Шренк өзінің ХІХ ғасыр ортасында Бетпақдалада жүргізген 

зерттеулерінде көнекез қариялардың   Таңбалы тасқа байланысты  мәліметтерін өте 

тиімді пайдалана білген. Ғалым тұжырымы бойынша «Қазақтардың қария сөздері 

бойынша ислам дәуірі басталатын кезде бұл жердің көп тайпалары осы арада бас 

қосып, ұлы мереке жасаған. Барлық тайпалардың ұлыс басқаратын адамдары, атақты 

билері, асқан ерлері   жиналып, кеңес құрып, қай жерді қандай тайпа қоныс ету 

мәселесін шешкен. Әрбір тайпаның өзіне арнап таңба бөлініп, ол таңбаның суретін осы 

тасқа түсірген». Ә.Х.Марғұлан Таңбалы тас есткерткішін Оғыз, Қыпшақ, Ақ орда 

дәуірлерінен байланыстыра отырып, терең хронологиялық межесін алғаш көрсетті. 

Ғалым аңыз деректерге сүйене отырып: «Бұл тасқа қазақтар әрқашан бас иіп, рулар өз 

таңбасын түсіріп, аттарын жазып жүрген. «Таңбалы тастың» ұлы атаққа ие болуының 

себебі бұл жерде қазақтар ұлы мереке жасап, ұран шақырып, бір ел болып қосылған 

екен» - деп жазады. Ә.Марғұлан осылайша Таңбалы жарды зерттеу ісінде шежіре 

аңыздардың өзіндік деректік қасиетін ерекше көрсетіп кетті.  

Ә.Х.Марғұланнан соң Таңбалытас ескерткішін зерттеуді 1990-шы жылдардан 

бастап жалғастырған Ж.О. Артықбаев бұл тақырыпты игеру үшін ғылыми айналымға 

қазақ шежіре аңыздарымен қатар Шығыс жазбаларын, Ресей деректерін қосты. 

Сонымен бірге зерттеуші 1998 жылы Таңбалы тас кешеніне арнайы экспедициямен 

келіп, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Оның әр тарихи кезеңдерге қатысты бірнеше 

дерек көздері мен экспедициялық зерттеу нәтижелері қосылған «Таңбалы тас»- 

деректер мен зерттеулерде» мақаласында тақырып жан-жақты талдаған. Ғалым М.Ж. 

Көпейұлының  М.Ж. Көпейұлының жеке қолжазбасындағы «бептақдалада Таңбалы 

шұбар деген жер бар. Сонда тасқа басылған таңбалар бар деген деректерін береді 
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[8.54]. Тарихшы-этнограф  Ж:О. Артықбаев  Алаша хан заманына  қатысты аңыздық 

деректерді қарастыра отырып, «егер М.Ж.Көпеев пікірін қабылдасақ Таңбалытастағы 

таңбалар төркіні көне замандарға, соның ішінде тас дәуірінің соңғы кезеңдеріне 

жататындығын болжауға болады» дей келе Таңбалы жар есткерткішінің тарихын көне 

дәуәрден іздеуді меңзейді. «Неолит пен энолит замандарында б.з.б. IV-ІІІ 

мыңжылдықтарда Ертіс пен Түркістан арасындағы кең байтақ сахараны игере бастаған 

жылқышы тайпалары Таңбалытас бетіндегі өрнектердің алғашқы авторлары болып 

шығады» - деп пікір білдіреді [сонда.55]. Археологиялық деректерге сүйенген автор 

Таңбалытас өңірінде адамдардың ерте дәуірдегі қоныстары кездесетінін 

«Бетпақдаланың әр жерінде кездесетін көне қорымдар мен қоныстар, тас және қола 

қарулар бұл өлкенің адамзат баласына ерте дәуірде қоныс болғанын  дәлелдейді»  - деп 

келтіре отырып, Таңбалы тастың тарихы тым ерте кезеңнен басталады деп 

топшылайды. 1934 жылы Бетпақ даланың осы тұсында, Уанас құлдықтары мен 

Кендірлік бұлақтары арасында зерттеу жүргізген В.А.Селевин экспедициясы неолит 

дәуірінің тас құралдарын, соның ішінде садақ оқтары мен қырғыштарды көп тапқан еді. 

Сонымен бірге бұл экспедиция Бетпақ даланың орталық бөлігінен көне 

металлургияның да іздерін аңғарды:  «В центре Бетпак-дала возле гор Домбыралы-тау 

известны на урочище Кок-ирюм, которое пересекает один из древнейших караванных 

путей кучи шлака, получившиеся, вероятно, от выплавки либо меди, либо свинца. Кому 

они принадлежат, мы не знаем» [9.30]. Биылғы Таңбалы жар есткерткішіндегі 

экспедициялық зерттеулер уақытында Таңбалытас өңірінде неолит дәуірінің қонысы 

мен микролиттердің көптеп табылуы осы тұжырымды дәлелдей түседі. Сонымен бірге 

осы аймақтан неолиттік дәуірден өзге ортағасырлық  қорғандардың  табылуы және 

ғұрыптық ескерткіштер Таңбалы жар  кешенінің Қазақ хандығының тарихында ерекше 

маңызға ие, қасиетті нысаны екенін сөзсіз дәлелдеп отыр.   Таңбалы тасқа байланысты  

Қ.И. Сәтпаев, Ә.Х. Марғұлан, Ж.О. Артықбаев сияқты қазақтың белгілі ғалымдарының 

пікірі және олардың зерттеулерінің ғылыми   тұжырымдамалары бұл тақырыптың қазақ 

этникалық және саяси тарихында аса өзекті екенін көрсетеді. Таңбалы тас 

есткерткіштер кешені Қазақ мемлекеттілігінің тарихын зерттеуде аса маңызы нысан 

болып табылады. 

Бүгінгі күні Таңбалы тасты зерттеу барысында Ж.О.Артықбаевтың 1998 жылы 

жасалған сипаттамасы мен ру таңбаларын түсірген суреттері де дерек болып табылады.  

Себебі осы қысқа кезеңнің өзінде Таңбалы таста кездесетін кейбір таңбалар жойылып 

кеткен. Екіншіден осы автордың Таңбалы тасқа қатысты зерттеулерінде бұл өңірдің 

қазақ тарихымен тығыз байланысы нақтыланған, соның ішінде Таңбалы тас өңірі 

Сығанақ қаласының жайлауы екендігі туралы этнографиялық дерек маңызды. Егер біз 

Сығанақтың Дәшті-Қыпшақтың саяси орталығы болғанығын еске алсақ, онда Қазақ 

хандығын құру туралы жиынның бұл өңірде өткізілуі заңды құбылыс деп есептеуге 

болады. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Бухгалтерский учет возник вместе с человеческой цивилизацией - 6 тысяч лет 

тому назад. В Египте записи вели в свитках из папируса, в Вавилоне - на глиняных таб-

личках. Так родились два основных, сохранившихся до нашего времени, учетных 

регистра, которые напоминают нам свободные листы и карточки.  

Бухгалтерский учет - система непрерывного и сплошного документального 

отражения информации о состоянии и движении имущества и обязательств 

организации методом ее двойной записи в денежном выражении на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Бухгалтерский учет в Казахстане ведется на основании Закона Республики Казахстан 

«О бухгалтерском учете и финансовом учете» от 27 февраля 2007г. №5442. Данные 

бухгалтерского учета во взаимосвязи с данными оперативного и статистического учета 

используются для анализа, планирования и отчетности. В настоящее время 

предприятия публичного интереса работают по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО), а все остальные – по национальным стандартам 

финансовой отчетности- НСФО  в основу которых положены МСФО.  

Основные задачи БУ: 

1. Формированиеполной и достоверной информации о деятельности организации 

и ее имущественном положении, полученных доходах и понесенных расходах; 

2. Обеспечениепри совершении организацией хозяйственных операций 

внутренних и внешних пользователей своевременной информацией о наличии и 

движении имущества и обязательств, а также об использовании материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; 

3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление резервов ее финансовой устойчивости. 

Для успешного использования БУ в системе управления экономикой, он должен 

отвечать следующим требованиям: 

-  объективность учетной информации; 

- своевременность получения информации 

- единообразное построение учетных показателей; 

- полнота информации; 

- ясность и доступность учета; 

- рациональность и экономичность. 

Хозяйственные средства - это всё имущество предприятия, которое используется 

им в ходе хозяйственной деятельности. Хозяйственные средства предприятия 

находятся в непрерывном движении (в динамике), в постоянном обороте. 
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Предмет БУ - это имущество организации, находящееся в виде средств и 

обязательств, движение этого имущества посредством хозяйственных операций, 

происходящих в сферах заготовления (снабжения), производства и реализации 

продукции, а также результаты деятельности организации. 

 

Объекты бухгалтерского учета 

 

 

Производственные средства                                                    Финансовые средства 

 

 

Хозяйственные средства 

 

Рисунок 1 – Объекты бухгалтерского учета 
 

Имущество (сырье, материалы, основные средства и т.п.), обязательства и 

хозяйственные операции выражаются в денежной оценке путем суммирования 

фактически произведенных расходов. Имущество организации, ее обязательства, 

источники формирования этого имущества, хозяйственные операции составляют 

объекты бухгалтерского учета. 

Способы и приемы метода БУ: 

a) Документация - это способ первичного сплошного отражения всех объектов 

БУ путем их документального оформления.  

b) Инвентаризация - это способ периодической проверки фактического наличия 

имущества и финансовых обязательств организации и сопоставление полученных 

данных о них с данными учетных показателей и их уточнения в случае выявленных 

расхождений на определенную дату.  

c) Оценка - это способ денежного измерения хозяйственных средств, источников 

их образования. При помощи оценки все натуральные и трудовые показатели, 

содержащиеся в документах, выражают в едином денежном измерителе при помощи 

цен.  

d) Калькуляция - способ группировки затрат и определения себестоимости 

приобретенных материальных ценностей, изготовленной продукции или выполненных 

работ и услуг. Она составляется на основании данных учета затрат, относящихся к 

калькулируемому объекту, и лежит в основе оценки объектов учета. Калькулирование 

позволяет определить фактическую себестоимость объектов БУ. 

e) Счета - это способ группировки и отражения в учете хозяйственных средств, их 

источников и процессов с целью повседневного контроля за ними. Они позволяют 

отразить не только начальное и конечное состояние, но и сами изменения объектов 

учета в результате свершившихся хозяйственных операций.  

f) Двойная запись - способ взаимосвязанного отражения хозяйственных операций 

на счетах путем записи одной и той же суммы в дебет одного счета и кредит другого. 

g) Баланс - способ экономической группировки в денежной оценке 

хозяйственных средств по их составу и источникам образования на определенную дату. 

Средства организации отражаются в бухгалтерском балансе в денежном выражении в 

двух группировках: одна показывает какими средствами организация располагает, 

другая - из каких источников они возникли. 

На сегодня в Республике Казахстан действует система хозяйственного учета, в 

которой выделены взаимосвязанные виды учета: оперативный, статистический, 

бухгалтерский. 
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Таблица 1 - Система хозяйственного учета 

Оперативный учет Бухгалтерский учет Оперативный учет 

Служит для регистрации 

хозяйственных операций. 

Занимаются этим люди 

ответственные за хозяйственные 

операции: завсклад, кассиры, 

продавцы, экспедиторы и другие 

работники. Результаты этого 

учета оформляются документами, 

которые при отчетах 

ответственных лиц поступают в 

бухгалтерию предприятия. 

Служит для учета 

средств предприятия т.е. 

о их наличии, движении, 

использования и т.д. 

бухгалтерский учет 

основывается на 

оперативном учете. 

Осуществляет его 

бухгалтерия 

предприятия. 

Формирует и 

изучает все 

показатели 

деятельности 

предприятия. 

Статистика 

использует данные 

как оперативного 

так и 

бухгалтерского 

учета. 
 

Важное место в управление занимает контроль за эффективным использованием 

средств, а для этого необходима информация о средствах. Такую информацию дает 

бухгалтерский учет, т.е. предметом бухгалтерского учета являются средства 

предприятия. 

Информация получаемая в процессе бухгалтерского учета используется как 

внутри предприятия так и за его пределами, поэтому существуют внутренние и 

внешние пользователи этой информации. 

Внутренние пользователи – это аппарат управления. Владеющие всей 

информацией, как о текущей деятельности предприятия так и о полученных 

результатах. 

Внешние пользователи – это банки, налоговый комитет, инвесторы, контрагенты 

(поставщики и покупатели). Им доступна информация только о результатах 

деятельности предприятия. 

Информация о текущей деятельности предприятия для внешних пользователей 

закрыта, т.к. является коммерческой тайной. 

Бухгалтерская отчетность - система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты 

ее деятельности за отчетный период. Составляется на основе данных текущего учета в 

системе счетов путем их соответствующей группировки и обобщения. Она является 

завершающим этапом учетного процесса и включает бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках, а также дополняется другими отчетными данными с пояснениями 

в соответствии с требованиями стандартов бухгалтерского учета. 

Счет бухгалтерского учета - это способ группировки, текущего контроля и 

отражения хозяйственных операций, которые совершаются с имуществом, 

источниками его формирования, хозяйственными процессами.  

Счет - это накопитель информации, которая в дальнейшем обобщается и 

используется для составления различных сводных показателей и отчетности. 

Таким образом информация, полученная из БУ, является основой для принятия 

большей части управленческих решений. Данные, которые сгруппированы и 

детализированы по соответствующим признакам, позволяют сделать вывод о 

финансовом состоянии организации и перспективах ее развития, оценить финансовые 

риски. На базе учетных данных формируется бухгалтерская и статистическая 

отчетность, откуда можно узнать о состоянии и развитии хозяйства. 

Денежный измеритель применяется для отражения объектов учета в едином, 

однородном выражении. В Республике Казахстан денежным измерителем является 

тенге. При помощи денежного измерителя получают обобщающие показатели 
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разнородных хозяйственных средств и процессов, например общую величину различ-

ных материалов, имеющихся у хозяйствующего субъекта, или общую сумму всех 

затрат на изготовляемую продукцию (ее себестоимость). В этом заключается особая 

роль денежных измерителей в учете. Однако для получения полной качественной 

характеристики объекта учета применяются наряду с денежным натуральные и 

трудовые измерители. 

Натуральные измерители служат для получения сведений счетом, весом, мерой. 

Это меры длины (метры, сантиметры), веса (килограммы, тонны и др.), объема (литры, 

кубические метры) и др. Выбор их зависит от физических свойств учитываемых 

объектов. Натуральные измерители имеют особое значение для контроля за 

сохранностью имущества субъекта. Припомощи натуральных измерителей не могут 

быть получены обобщающие показатели, характеризующие различные материальные 

ценности субъекта. 

Трудовой измеритель используется для подсчета количества затраченного труда и 

выражается в единицах времени - рабочих днях, часах, минутах. При помощи 

трудового измерителя исчисляются показатели производительности труда, заработная 

плата работников предприятия, устанавливаются и контролируются нормы выработки 

рабочими. С помощью трудового измерителя определяется эффективность затрат труда 

в том или ином процессе. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются следующие: 

- обеспечение субъекта, а также других заинтересованных лиц, полной и 

достоверной информацией о его хозяйственной деятельности; 

- обеспечение информации необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Республики 

Казахстан при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 

целесообразности, наличием и движением имущества, обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами; 

- устранение отрицательных результатов в хозяйственной деятельности 

организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости. 

Наряду с этим перед бухгалтерским учетом как науки стоят глобальные задачи: 

совершенствование подходов к сущности и целям бухгалтерской информации; 

проведение исследований, анализа состояния и организации бухгалтерского учета 

субъектов отраслей экономики; обеспечение разработки и принятия новых правовых 

актов по вопросам бухгалтерского учета; осуществление подготовки и повышения 

квалификации профессиональных бухгалтеров в соответствии с требованиями 

рыночной экономики; сертификация бухгалтеров; определение базовых данных 

бухгалтерского учета для целей налогообложения; разработка концепции по теории 

(основам) бухгалтерского учета, финансового и управленческого учета; разработка 

концепции бухгалтерского учета в предпринимательстве; в учреждениях, получающих 

средства из бюджета; некоммерческих организациях; развитие внутреннего контроля и 

компьютеризация бухгалтерского учета. 
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