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Толеген М.А., профессор, ректор ВКГУ имени С. Аманжолова 

 
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ В КОНТЕКСТЕ 

КАЗАХСТАНСКОГО КУЛЬТУРНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 
Самосознание народа предполагает наличие системы символов как 

составной части культурного кода, которые содействуют консолидации 

сообщества, задают ему духовные ориентиры. Аль-Фараби, родившийся 1150 

лет назад на территории Казахстана, является одним из таких символов для 

нашего народа. Имя великого мыслителя, ученого-энциклопедиста, 

переводчика известно во всем мире. 

Наше внимание к наследию Аль-Фараби сегодня обусловлено запросом 

времени на осмысление прошлого для укрепления культурной идентичности, 

национального самосознания перед вызовами глобального мира, для выработки 

устойчивого идейного основания полноправного существования Казахстана на 

мировой арене. Дело в том, что функционирование общественного сознания 

сообщества обязательно предполагает выработку в нем образа исторического 

прошлого народа, а исследование прошлого предполагает учет вызовов 

современности. 

С момента обретения суверенитета в Республике Казахстан 

продолжается рост и укрепление национального самосознания, интереса к 

собственной истории, культуре. Поддержка этого интереса со стороны 

государства выражается в выработке и продвижении программ, направленных 

на духовное развитие общества. За годы независимости таких программ было 

множество. Самые крупные и системные из них: «Мәдени мұра (2004), «Халық 

тарих толқынында» (2013), «Рухани жаңғыру» (2017) и «Семь граней Великой 

степи» (2018). В каждой из них находилось место для мобилизации усилий 

казахстанцев, занятых в разных сферах деятельности, для осмысления и 

популяризации наследия аль-Фараби. 

Образ аль-Фараби как символ, сложившийся в результате осознания 

казахским народом своих исторических тюркских корней, сегодня является 

ориентиром в формировании нового казахстанского патриотизма, предметом 

гордости и источником вдохновения для молодого поколения казахстанцев. 

Именно поэтому 2020 год в нашей стране объявлен Годом аль-Фараби. 

Свидетельством мирового признания нашего великого соотечественника 

является и тот факт, что 40-я Генеральная конференция ЮНЕСКО также 

приняла специальную резолюцию о включении в международный календарь 

памятных дат на 2020 год 1150-летия Абу Насра Аль-Фараби. 

Успешность развития Казахстана сегодня связана с преодолением 

финансово-экономических трудностей, борьбой с пандемией коронавируса и 



4  

устранением ее дальнейших последствий, но вопросы, связанные с духовно- 

нравственным развитием нашей страны, остаются приоритетными при любых 

обстоятельствах. Они важны для консолидации общества, для определения 

сквозных ориентиров его развития. 

На современном этапе ключевым идеологическим документом в 

Казахстане является программная статья «Рухани жаңғыру» Первого 

Президента нашей страны Н. Назарбаева, трехлетие которой мы отмечаем как 

повод осмыслить результаты реализации программы за прошедший период, а 

также дополняющая ее статья «Семь граней Великой степи». В этих  

документах заключен казахстанский ответ на вопросы: кто мы, куда идем и где 

хотим быть. Цель, объявленная программой духовной модернизации, 

заключается в примирении различных полюсов национального сознания на 

основе сохранения своей культуры, собственного национального кода. 

В 2017 году Елбасы отмечал, что «...на наших глазах мир начинает 

новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой 

группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, невозможно. 

Государство и нация – не статичная конструкция, а живой развивающийся 

организм. Чтобы жить, нужно обладать способностью к осмысленной 

адаптации...». 

За три года, прошедшие с момента публикации статьи Первого 

Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания», в стране сформировалась 

многоуровневая инфраструктура, обеспечивающая реализацию 

концептуальных направлений и спецпроектов государственной программы 

«Рухани жаңғыру». Формирование и дальнейшее совершенствование этой 

структуры являлось и является условием для решения стратегических, 

долгосрочных задач. 

Восточно-Казахстанский     государственный      университет      имени 

С. Аманжолова для реализации государственной программы модернизации 

общественного сознания выработал собственную модель взаимодействия с 

социальными партнерами, предполагающую координацию деятельности всех 

структурных подразделений вуза. 

Следует отметить, что на настоящий момент в Восточно-Казахстанской 

области для реализации единой стратегии внедрения положений программы 

«Рухани жаңғыру» сформировалась устойчивая система взаимодействия вузов с 

акиматом ВКО, Управлением внутренней политики ВКО и другими 

государственными управлениями области, их подведомственными 

организациями, региональным проектным офисом, а также АНК ВКО, Домом 

дружбы, НПО, бизнесом и др. 
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Для координации деятельности всех участников региональной системы 

модернизации общественного сознания создано КГУ «Региональный 

проектный офис «Рухани жаңғыру» Управления внутренней политики ВКО». 

Важной площадкой для всех участников реализации государственной 

программы модернизации общественного сознания является Региональный 

экспертный совет по реализации программы «Рухани жаңғыру» в ВКО. 

В основу управления программой модернизации общественного 

сознания положен проектный принцип. На настоящий момент в вузе 

осуществляется ряд проектов, связанных с проблематикой «Рухани жаңғыру»: 

1. «Память о жертвах политических репрессий (1920-1950-е гг.) и ее 

фиксация в сакральном ландшафте Казахстана (на примере Восточного 

Казахстана)» (руководитель – д.и.н., профессор А.С. Жанбосинова). Грантовое 

финансирование проекта от КН МОН РК составляет более 20 млн тенге. 

2. «Цивилизационный феномен Восточного Казахстана» (руководитель 

– к.и.н., доцент Ж.С. Аубакирова), входящий в региональный реестр. 

3. «Қазақ жазуы және латын графиксы» (руководитель – к.филол.н., 

доцент А.А. Алимхан). 

4. Внутривузовский проект «100 новых монографий» (координатор – 

начальник отдела организации НИР М. Абилев). Издано 18 монографий. 

В традиционных конкурсах научных проектов студентов университета 

«Гранит науки» и «Жас талап» присутствуют номинации «Рухани жаңғыру». В 

рамках внутривузовского конкурса «Ruh space: ШҚМУ» прошли конкурсный 

отбор и получили финансовую поддержку из внебюджетных средств вуза еще 

два новых проекта. 

5. «Музыкальная  культура  Восточного  Казахстана»   (руководитель 

А. Кашей); 

6. «Культурно-лингвистическая деятельность в модернизации 

общественного сознания: система топонимии Восточно-Казахстанской области 

на основе латинской графики» (руководитель Б. Бияров). 

Оба проекта прошли через Экспертный совет «Рухани жаңғыру» ВКО. 

Во всех перечисленных проектах участие обучающихся составляет 

более 30%. 

Вуз реализует также медиапроекты, координация которых 

осуществляется телестудией «Altai jastary» и кафедрой казахской, русской 

филологии и журналистики: 

– «Абай мұрасы – жастарға өнеге» – в рамках реализации программы 

дуального обучения студентов образовательной программы «Журналистика» 

совместно с телеканалом «Атамекен» снят цикл телепередач, посвященных 

творчеству Абая. Видео передач ток-шоу транслировались в областном 

телеэфире, размещены на сайте телеканала (телестудия); 
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– цикл передач «Абайды білмек парыз ойлы жасқа» с участием ведущих 

абаеведов вуза. 

В рамках реализации спецпроектов программы модернизации 

общественного сознания вузом в 2019-2020 учебном году было проведено 168 

крупных  мероприятий,  освещавшихся   в   СМИ.   Охват   участников составил 

48 654 человек. Разрабатывалось 6 проектов с научным содержанием, 2 

медиапроекта. Реализовывалось 16 кафедральных тем, в 2019 году защищена 81 

магистерская работа, введено 120 новых дисциплин. 

Осуществлялось научно-экспертное сопровождение реализации 

государственной программы «Рухани жаңғыру». 

Экспертный совет «Рухани жаңғыру». Сотрудники вуза выступали с 

комментариями о ходе и разъяснении ее идей в СМИ. За 2019-20 учебный год 

преподавателями было дано более 63 интервью в республиканских и 

региональных СМИ, публиковались материалы событийного характера (639), 

выпускались видеоролики для социальных сетей (более 41). 

Спецпроект «100 новых учебников на казахском языке». На  

сегодняшний день в библиотеку ВКГУ Национальным бюро переводов было 

передано 3783 экземпляров учебников. Учебники представлены в учебном 

абонементе, читальных залах корпусов, а также на сайте библиотеки в разделе 

«Рухани жаңғыру». 

Для внедрения книг в учебный процесс вуза департаментом 

академической политики и управления образовательных программ вуза 

разработан специальный алгоритм. Учебники были внедрены на 340 учебных 

дисциплинах. Материалы учебников используются также для написания 

дипломных работ. 

01.09.2019 проведено праздничное мероприятие «Библиопикник», 

посвященное Дню знаний (более 1000 студентов). Крупные мероприятия 

научно-методического характера: 19.04.2019 – Республиканский форсайт- 

семинар «Переводчик, библиотекарь, преподаватель, студент: 100 учебников на 

казахском языке» (с онлайн-участием ученых-переводчиков, участвующих в 

проекте). 

Спецпроект «100 новых лиц Казахстана». В проект «100 новых лиц» 

внесено имя кандидата физико-математических наук, доцента кафедры физики 

Альмиры Жилкашиновой. Она является активным участником мероприятий 

ВКГУ, ежегодно проводит мотивационные встречи со студентами всех 

факультетов. 

Отделом по ВР и СВ проводится работа по организации встреч и 

популяризации знаний о победителях республиканского проекта «100 новых 

лиц», а также с другими известными людьми. Гостями университета за 

отчетный период стали: Н. Бекенов; И. Сапарбай; Д. Абаев; Е. Оразбайұлы; 



7  

Қ. Сарин, А. Можанов; М. Агзамов; А. Назаров; А. Сапарова; артисты 

Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова; 

Асанали Ашимов. Состоялась серия встреч с молодыми предпринимателями и 

др. 

В университете на базе НИЦ «Алтайтану» в 2020 году запущен 

социальный проект – «История социального успеха», где проходят встречи с 

интересными бизнесменами, общественными деятелями, деятелями культуры и 

науки, которые добились значительных результатов в профессиональной 

карьере и личностном росте. 

За 2019-20 год организована видеозапись более 25 интервью. 

Спецпроект «Туған жер». Проект «Цивилизационный феномен 

Восточного Казахстана» (внесен в региональный реестр проектов). Его цель – 

изучение и популяризация историко-культурного наследия Восточно- 

Казахстанского региона. Период реализации: 2017-2020 гг. Наиболее 

значимыми результатами данного проекта является издание четырех номеров 

международного научного журнала «Мир Большого Алтая», проведение двух 

международных конференций, участие в издании пособия «Народы Восточного 

Казахстана», участие студентов в археологических раскопках в рамках 

Региональной программы развития археологии (древняя обсерватория Акбаур; 

урочище Елеке Сазы; некрополь Берел). 

В ВУЗе существует 3 музея с региональным содержанием: «Музей 

археологии и культуры Большого Алтая», «Музей природы имени Бажанова», 

«Музей образования ВКО». В отчетный период музеи посетили студенты 1 и 2 

курсов, а также школьники районов и городов ВКО в рамках 

профориентационного знакомства с вузом. Общий охват – более 4000 человек. 

Проводятся следующие мероприятия для реализации спецпроекта: 

школа «Жас археолог» учащихся школ г. Усть-Каменогорска; Областная 

предметная олимпиада по краеведению для учеников 6-11 классов «Туған жер. 

Туған ел. Туған глобал»; Республиканские семинары и предметные олимпиады 

на тему: «Особенности оказания услуг в сфере туризма: ресторанный бизнес, 

гостиничный бизнес, авиационный туризм»; Премьера фильма «JasSTAR», 

снятого    студентами    ВКГУ;    Конкурсы,    проводимые    совместно    с    ГУ 

«Управление туризма и внешних связей ВКО»: «Лучший туристский маршрут» 

(экологический, сакральный, комбинированный); «Лучшее событийное 

мероприятие по этнотуризму»; «Ноу-хау в сфере туризма»; участие в 

общегородских субботниках; участие в республиканской акции по посадке 

деревьев; II фестиваль «Усть-Каменогорск литературный. Туристические 

маршруты моего города»; Международная научно-практическая конференция 

«Краеведческие чтения» и многие другие. 

Спецпроект «Сакральная география Казахстана». 8 вузовских 
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мероприятий имели общеуниверситетский, региональный или республиканский 

уровень: презентация флип-чартов «Сакральные объекты Восточного 

Казахстана в цифровом формате» студентами специальности «Цифровая 

гуманитаристика»; областной семинар-практикум «Актуальные вопросы 

внедрения интегрированного курса «Краеведение» по обновленному 

содержанию в организациях образования области»; Региональный круглый стол 

«Память о жертвах политических репрессий 30-50-х годов ХХ века и ее 

фиксация в сакральном ландшафте Казахстана»; Региональный форум «Абай 

еліне тағзым» (в урочище Жидебай). 

Имело место активное сотрудничество ВУЗа с акиматом ВКО в 

рамках реализации данного спецпроекта: 

- презентация монографии Зайноллы Самашева «Берел в истории 

культуры древних кочевников Казахского Алтая» и Абдеша Толеубаева 

«Раннесакская Шиликтинская культура» (транслировалась онлайн); 

- выставка «Золото Великой степи» в учебном корпусе №5 при 

поддержке акимата ВКО, Управления внутренней политики ВКО, которую 

посетили более 2000 студентов, сотрудников и гостей ВКГУ; 

- актовые лекции зарубежных ученых из Азербайджана и Турции для 

студентов ВКГУ (в рамках международной конференции «Алтай – түркі 

әлемінің алтын бесігі») и др. 

Спецпроект «Современная казахстанская культура в глобальном мире». 

Открыт Молодежный культурно-образовательный центр «Абай» в структуре 

Лингвистическо-технического университета (Польша, г. Свече). Данное 

мероприятие получило широкий резонанс в медиапространстве. Вышли 32 

публикации в СМИ Казахстана, Польши и Российской Федерации. 

Наиболее крупными научными мероприятиями стали 8 международных 

научных конференций. Международный научный журнал «Мир Большого 

Алтая». Журнал является читаемым и узнаваемым за пределами Республики 

Казахстан. Он входит в систему РИНЦ и CrossRef, отражается на популярном 

сайте www.cyberleninka.ru. За 2019-2020 учебный год число посещений сайта 

журнала составило более 2500. 

Популяризации казахстанской культуры в глобальном мире содействуют 

успехи студентов ВКГУ имени С. Аманжолова в области спорта. Студенты 

ВКГУ – призеры зимней Универсиады вузов РК. 

Кроме того, 14 мероприятий имели общеуниверситетский, 

региональный  или  республиканский  уровень:  Международный  круглый стол 

«Роль университетов в диалоге культур»; Республиканская научно- 

практическая конференция (с международным участием) студентов и 

молодых ученых «Новые ориентиры современного общества: молодежь и 

наука» (делегация 48 студентов из Алтайского края); встреча обучающихся 

http://www.cyberleninka.ru/


9  

университета, в том числе, и иностранных слушателей подготовительного 

отделения ВКГУ с поэтом Калкаманом Сариным; Международные научно- 

практические конференции «Аманжоловские чтения», «Увалиевские чтения». 

Осуществлялась профориентационная деятельность в Монголии и 

Узбекистане, России. 

Спецпроект «Поэтапный переход казахского языка на латинскую 

графику». Центр «Қазақ жазуы және латын графикасы». В рамках вузовского 

финансирования реализуется проект «Культурно-лингвистическая деятельность 

в модернизации общественного сознания: система топонимии Восточно- 

Казахстанской области на основе латинской графики» (руководитель – 

к.филол.н., доцент Б. Бияров). Итогом проекта станет издание словаря 

топонимов. На данный момент работа приостановлена из-за отсутствия 

утвержденного алфавита. 

В 2019-2020 годах за счет средств вуза прошли курсы латинской 

письменности для сотрудников ВКГУ (60 человек). 10 преподавателей- 

филологов прошли курсы повышения квалификации по вопросам латинизации 

казахской письменности в АО НЦПК «Өрлеу» (г. Астана). 

Общее количество мероприятий разного уровня, проведенных в рамках 

данного спецпроекта, составляет более 120. 

8 крупных мероприятий, направленных на обсуждение научно- 

методических вопросов латинизации, повышение квалификации ученых- 

филологов – участие в Республиканском диктанте «2019 жыл – Жастар жылы» 

на государственном языке на основе латинского алфавита. 

Спецпроект «Ауыл – ел бесігі». Ключевым направлением работы вуза 

является развитие кадрового потенциала сельских территорий ВКО и других 

областей Казахстана (Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, 

Кызылординская). С этой целью университет проводит системную 

профориентационную работу: рабочие группы ВУЗа согласно графику 

выезжают в районы, организуются дни открытых дверей для школьников. 

Другим направлением является сотрудничество с потенциальными 

работодателями из сельской местности: они участвуют в разработке 

образовательных программ ВУЗа, приглашаются на ярмарки вакансий для 

выпускников (ярмарки вакансий). 

Спецпроекты программы «Семь граней Великой степи». Среди крупных 

мероприятий следует отметить «Архив-2025»: Региональный круглый стол 

«Память о жертвах политических репрессий 30-50-х годов ХХ века и ее 

фиксация в сакральном ландшафте Казахстана» (с участием архивистов ВКО); 

выставку памяти известного ученого-архивиста С. Черных в рамках 

международной конференции «Краеведческие чтения». 

«Великие имена Великой степи»: открытие военной кафедры имени 
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Кабанбай батыра; Неделя языков народа Казахстана, посвященная юбилею 

Абая. Увековечение памяти известных ученых, сотрудников ВКГУ, внесших 

значительный вклад в развитие региона  и  республики,  –  Ж.Д.  Ахмерова,  

Е.А. Мамбетказиева и др. 

«Генезис тюркского мира»: выпуск тематического номера 

международного научного журнала «Мир Большого Алтая»; Актовые лекции 

зарубежных ученых в рамках международной конференции «Алтай – түркі 

әлемінің алтын бесігі»; Республиканская диалоговая площадка «Этносы 

Казахстана: вклад в историко-культурное наследие народа». 

«Музей древнего искусства и технологий Великой степи»: Экскурсии в 

музеи вуза с региональным содержанием: «Музей археологии и  культуры 

Большого Алтая»; школа «Жас археолог» учащихся школ г. Усть-Каменогорска; 

выставка «Золото Великой степи» совместно с акиматом ВКО, Управлением 

внутренней политики ВКО. 

«Тысяча лет степного фольклора и музыки»: круглый стол 

«Возможности музыки в развитии и гармонизации личности»; гала-концерт 

областного смотра-конкурса исполнительского искусства «Таланты Востока», 

посвященного идеям «Рухани жаңғыру»; Республиканский фестиваль 

студенческих театров «Ұлы өнер – ұлт жаңғыруы»; презентация книги «Елбасы 

сүйіп тыңдайтын әндер». 

Перспективы на 2020-21 учебный год: 

– запланировано 64 крупных мероприятия с медийным потенциалом, 

направленным на реализацию спецпроектов; 

– дальнейшая реализация наукоемких проектов вуза. В 2020 году для 

подачи к участию в конкурсах фонда науки Первого Президента РК и 

зарубежные конкурсы готовится 11 научных проектов по спецпроектам 

государственной программы модернизации общественного сознания. 

Духовные смыслы мировоззренческих представлений мыслителей 

древности, философские размышления деятелей 20 века, раздвигая границы 

своего времени, стали значимыми и ценными в условиях обретения новых 

мировоззренческих ориентиров и перспектив духовного развития в идеологии 

государственной программы модернизации общественного сознания, где 

главный акцент – формирование у молодежи национального сознания на основе 

сохранения своей культуры, собственного национального кода. 
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СЕКЦИЯ № 1 

ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ 

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
 

ӘОЖ 371.1.12 

АРГЫМБАЕВА Д.А. 

«№1 Ақшаулі ЖББОМ» КММ, Аягөз ауданы, ШҚО 

 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ЕУРОПА 

ҒЫЛЫМЫНА ЫҚПАЛЫ 
 

Дүниежүзілік ғылым мен мәдениетте көрнекті із қалдырған 

ортағасырлық ойшыл, энциклопедист-ғалым, Шығыс Ренессансының 

көшбасында тұрған дара тұлғалардың бірі Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы 

Фараб (Отырар) қаласында дүниеге келген. Атақты Отырар кітапханасы 

орналасқан өңірдің түлегі білім баспалдағының алғашқы сатыларын осы өлкеде 

өткереді. Саналы ғұмырын ғылым-білім жолындағы ізденіске арнаған 

Фарабидің өмірлік ұстанымының қалыптасуына аталмыш факторлардың әсері 

үлкен болғаны анық. Мұсылман әлемінің сол кезеңдегі аса маңызды ғылым мен 

мәдениет орталықтары Бағдат, Шам, Мысыр елдеріне сапар шеккен жас Фараби 

араб, парсы, грек, латын, санскрит тілдерін жетік меңгеріп, сан-сала ғылымға 

бой ұрады. Өз дәуірінің атақты ойшыл ғалымдарымен, өнер иелерімен, сөз 

зергерлерімен сұхбаттас болған Фараби сол кезең ғылымындағы күрмеуі 

шешілмеген күрделі мәселелерді дөп басып танып, ізденісін осы арнаға 

бағыттайды. Көрнекті ойшыл өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым 

философ және шығыс аристотилизімінің ең ірі өкілі. Өзінің білімдігімен 

сауаттылығының арқасында «Екінші Ұстаз» атауына ие болған. Әл Фарабидің 

шығармашылық мұрасы орасан зор. Атап айтар болсақ 150-ге жуық 

философиялық және ғылыми трактаттары бар. Ал оның айналысқан ғылыми 

салалары - философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен астрономия. 

Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі «Қайырымды қала тұрғындарының 
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көзқарастары жайлы трактат» деп аталады. Оның атақты «Музыка туралы 

үлкен трактат»деген шығырмасы әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Әл- 

Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ.Әл- 

Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық 

саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айырықша маңызды. Дегенмен 

Фараби мұраларының басым бөлігі әзірге қазақ тілді оқырманның игілігіне 

айнала қойған жоқ. Бұл салада атқарылар қыруар іс келер күннің еншісіне 

қалып отыр. 

Алайда әл-Фарабидің еңбектеріежелден-ақ көптеген еуропа елдеріне 

танымал болып, еуропа ғалымдарының еңбектеріне арқау болды. 

X ғасырдан бастап аударма жолымен Батысқа келген әл-Фарабидің 

ғылымдарды жіктеу теориясын Батыс философтары қайталайды. Батыс 

ойшылдары әл-Фарабидің ақыл теориясын және бөлімдерге айыруын тікелей 

қабылдаған. Мәселен, Альберт Магнус пен Томос Дакун әл-Фарабидің 

антологиялық көзқарастарынан үлкен әсер алған. Ғалымның болмыс және  

Тәңір туралы көзқарастарын Томос eшбip өзгepicciз қабылдап, өз еңбектерінде 

көрсеткен. Аталмыш Батыс ойшылдары әл-Фарабидің тек болмыс мәселесінде 

ғана емес, білім жөніндегі пікірлеріне де ден қойған. 

Әбу Насыр әл-Фараби ежелгі гректің ұлы математигі және астрономы 

Птолемейдің  «Алмагестіне»  көлемді  түсініктеме  жазғаны  белгілі.  Бұл еңбек 

«Алмагеске түсініктеме» деп аталады. Әл-Фарабидың бұл трактаты 

тригонометрияны дамытуға да игi ықпал жасады. Мұндағы нeгізгi бip жаңалық 

әл-Фараби синус, косинус, синус-ферзус, тангенс, котангенс сызықтарын 

бірыңғай радиусты тұрақты шеңбер ішінде қарастырды. Олардың арасындағы 

бірсыпыра қатынастарды ашты, кейбip қарапайым қасиеттерін айқындады. Ол 

тригонометриялық кестелер жасауда аса қажет болып саналатын бip градус 

доғаның синусы мен косинусын анықтауда елеулі табыстарға жеткен. Әл- 

Фараби осы айтылған тригонометриялық мағлұматтарға және басқа да  

қосымша математикалық материалдарға сүйене отырып, «Алмагесте » 

қарастырылған астрономия және география мәселелерін математикалық  

жолмен шешудің ең жеңіл әдістерін ұсынады. «Геометриялық фигуралардың 

егжей-тегжейі жөнінде табиғат сырлары мен рухани әдіс-айлалар кітабы» 

геометриялық салу есептерін сұрыптап, бip жүйеге келтipген. Жүзден аса 

есептің салу әдістері көрсетілген. Бұлардың iшiндe парабола салу, бұрышты 

трисекциялау, кубты екі еселеу, дұрыс көпбұрыштар салу, көпжақтар салу, 

жазық фигураларды түрлендіру, т.б. бар. Әл-Фараби адымы тұрақты циркуль 

мен бip жақты сызғыштың жәрдемімен шешілетін есептерді мол қарастырды. 

Осы еңбекте 3, 4, 5 және т.б. өлшемді куб салу есебін ойша қалай шешу идеясы 

бар. Сондай-ақ оның «Болжамдағы геометрияға кipicпe» атты трактат жазғаны 

мәлім. Осыған қарағанда, Әбу Насыр әл-Фараби көп өлшемді абстракциялы 

геометрияның идеясын алғаш айтушылардың бipi дeп жорамалдауға негіз бар. 

Ұстаздың бұл трактатын математика тарихшылары осы уақытқа дейін атақты 

Хорасан математигі Әбдул-Уафаға өз еңбегінде негіз етіп келгені анықталды. 

Әбу Насыр әл-Фараби арифметика саласында «Теориялық арифметикаға қыс- 
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қаша кірicпе» деп аталатын еңбек жазған. Оның көптеген еңбектерінде ма- 

тематикалық логиканың элементтері кездеседі. Ғалымның математикалық 

идеялары мен мұраларын Әбу-л-Уафа, Әбу Әли ибн Сина (Авиценна), Әбу 

Райхан Бируни, Омар Хайям сияқты шығыс ғұламаларымен қатар, Роджер 

Бэкон, Леонардо да Винчи тәрізді Еуропа ғалымдары да көп пайдаланған. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің шұғыла туралы түciнігi Еуропа ғылымына 

XVII ғасырда ғана мәлім болды. Оны неміс астрономы И.Кеплер 

арабшаданаударып «фокус» депатаған. Mұныәл-Фарабиөз еңбектерінде 

«күйдіру», «оттық орын» мәнінен шығарып «мухарақ» деп атаған. 

Мәдени жаңару үдерісі жүріп жатқан қазіргі кезеңде “өркениеттер 

арақатынасында төңкеріс болып, Шығыстың өркениетінің алтын бесігі, Европа 

қайта өрлеуінің негізі болғандығы мойындалып, Әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн 

Халдун, Ибн Рушдтардың европа философиясына қосқан үлесі мол. Бір сөзбен 

айтқанда әл-Фарабидің еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен 

ықпал етіп Шығыс пен Батыстың ғылыми мен ежелгі мәдениетін табыстыруда 

зор рөл атқарды. 

ХII-ХIIIғғ. өзінде-ақ оның философиялық трактаттары ежелгі еврей және 

латын тілдеріне аударылды. Тек XIIғ. кезінде оның «Ғылымдар классификасы» 

деген еңбегі латын тіліне екі рет аударылды. «Альфарабиуса» - «Сананың мәні 

туралы», «Сұрақтар негізі» және Аристотельдің «Физика», «Поэтика» 

еңбектеріне түсініктемелері, «Бақыт жолы туралы» және логикаға байланысты 

трактаттары мен басқа да еңбектері XIIғ. бастап XVIIғ. дейін латын тіліне 

бірнеше рет аударылды. Әл-Фарабидің кейбір трактаттары осы күнге тек латын 

тіліндегі аудармалар арқылы жетті, ал араб тіліндегі кейбір қолжазбалары 

өкінішке орай сақталмаған.Әл-Фараби мұрасын жүйелі әрі нақты зерттеу оның 

трактаттарының мәтіні мен аудармаларын басып шығарумен қатар зерттеу 

жұмыстары ХVIII-XIXғғ. ортасында шыға бастады. 

Жалпы ғалым мұраларының бізге жетуін төрт кезеңге бөлуге болады: 1. 

Орта ғасырдағы араб, парсы және басқа тілдерде жазған ғұламалар арқылы (Ән- 

Надим, әл-Баиһақи, Ибн Саид әл-Кифти, Хаджи Халифа, Венике, Камерариус 

т.б.); 2. Жаңа дәуір кезеңдеріндегі Батыс Еуропа мен Америка ғалымдары 

арқылы (Леонардо да Винчи, Спиноза, И.Г.Л. Козегартен, Г. Зутер, Ф. 

Диетереци, К. Брокель, Дж. Сартон, М. Штейншнейдер, Д. С. Марголиус, т.б.); 

3. 20 ғасыр, әсіресе Кеңес Одағы шығыстанушы ғалымдары арқылы (В.В. 

Бартольд, Е.Э. Бертельс, Б. Ғафуров, С.Н. Григорьян, В. П. Зубов, А. Сагадеев, 

Ю. Завадовский, түріктер А. Сайылы, Х. Үлкен т.б.); 4. Қазақстан мен Орта 

Азия оқымыстылары арқылы (Ә. Марғұлан, А. әл-Машани, О. Жәутіков, А. 

Қасымжанов, А. Көбесов, М. Бурабаев, Ә. Дербісәлиев, І. Жарықбаев, Ш. 

Хайруллаев т.б.). 

Орта ғасыр кезеңінде әсіресе аль-Фараби өзінің философиялық жүйелі 

ойларымен, ғылым тарихында,логика, музыка теориясы, астрология, 

теоретикалық медицина, математика, мемлекет іліміне қатысты өзінің жарқын 

ойларын таныта отырып әлемдік ғылымға өзіндік ізін қалдырды. Оның ойлары 

ибн Сина және ибн Рушд сияқты кейінгі философтармен жалғастырылып, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/20
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D3%99%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%96%D3%99%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Спиноза философиясына және ол арқылы француз философиясына  

айтарлықтай өз ықпалын тигізді. Демек, әл-Фараби философиясы тек Орта және 

Таяу Шығыстағы әлеуметтік-философиялық идеялардың дамуына әсер етіп 

қоймай, Батыс Еуропаға да өз ықпалын тигізді деп айта аламыз. Академик 

М.М.Хайруллаев айтқандай, «әл-Фараби философиясы Ибн Баджа, Ибн 

Туфейль және Ибн Рушд секілді аса көрнекті ғалымдарды дүниеге әкелген XI- 

XIII ғғ. «араптық» Испания және Солтүстік Африкадағы алдыңғы қоғамдық- 

философиялық ойлардың дамуына шешуші ықпалын тигізді». 

Белгілі философ Ибн Баджа (XI ғ. аяғы – 1138ж.) әл-Фарабидің 

бірсыпыра идеаларын дамытты. Оның индивидтің мінезін кемелдендіруі мен 

бақытқа жету жолдары баяндалған «Жалғыз өмір сүру салты туралы» атты 

басты еңбегі әл-Фарабидің әсерімен жазылған. 

Әл-Фараби философиясы мен логикасы Ибн Туфейльге де (1110-1185) 

әсер етті, «Хай және Якзан ұлы туралы роман» деген еңбегінде ғылыми ойдың 

дамуына әсерін көрсетеді. 

Әл-Фарабидің еуропа ғылымына әсері негізінен XIII-XIVғ.ғ. 

прогрессивті француз және итальян философиясына қатты әсер етіп, оның  

негізі болды. Батысеуропа ортағасырының ірі ойшылдары Р.Бэкон, Д.Скот 

өздерінің теориялық шығармаларында әл-Фараби, ибн Сина, ибн Рушд 

еңбектерін қолданды. Спинозаның кейбір трактаттарында құрылымы мен 

бағытына қарай әл-Фараби еңбектеріне жақындық сезіледі. Осман Әмин әл- 

Фараби мен Спинозаның ұқсас концепцияларын айтады. И.Мадкур екі 

ойшылдың зерде мен пайғамбарлық жайлы идеялық ұқсастықтарын көрсетеді. 

Олардың ішіндегі ең ұқсасы әл-Фараби мен Спинозаның әлеуметтік-саяси 

концепциялары жөніндегі ойлары. Мысалы, бақытқа жетудің жолдары, 

мақсаты, мемлекетті басқарудың формасы мен функциясы т.б. Спиноза, әл- 

Фараби секілді өзінің қоғам туралы ілімін адамның «шынайы» табиғатынан 

шығарады, мемлекеттің мақсаты әрбір адамды ақылмен басқарып, бақыт пен 

бостандық сыйлау дейді. Әл-Фарабидің адамдардың индивидуалды 

армандарының бірлігі ретіндегі социум ұғымы Ж.Ж. Руссоның «әлеуметтік 

келісім» идеясына сәйкес. Сондай-ақ әл-Фарабидің «білім – интуицияға 

негізделген» деген ойы Николаустың, Шеллингтің, Бергсонның және 

Штейнердің еңбектерінде өз көрінісін тапты. Әл-Фарабидің адам туралы негізгі 

идеясы микрокосмос және макроадамдар әлемі ретіндегі ойлары Николаус, 

Лейбниц, Спенсерден бұрын болды. 

Әл-Фарабидің зердеге негізделген этикалық жүйесі Еуропада тек ХIХ ғ- 

да И.Кант философиясында өз көрінісін тапты. Атақты неміс шығыстанушы 

ғалымы Ф.Детриций сынды зерттеушілердің айтуынша: Шығыста Аристотель 

әл-Фарабидің еңбектерінің арқасында ғана Аристотель атанды дейді. Көптеген 

ортағасырлық ғалымдардың айтуынша әл-Фараби ортағасырлық еуропалық 

ойдың қалыптасуына әсер еткен перепатетизмнің негізін қалағандардың бірі. 

Шығыс перепатетиктері әл-Кинди, әл-Фараби, Ибн-Сина, Ибн Рушт сындылар 

Аристотель еңбектерін талдап, Еуропаға кеңінен танытты. 
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Сондықтан да араб тілді ортағасырлық философия көнегректік 

философияның алғашқы мұрасы ретінде шығармашылық жағынан дамытып, 

жаңа деңгейлерге көтерді. Әл-Фраби Шығыс пен Еуропа мәдениеттерін 

байланыстырушы «көпірге» айналды. 

Қазақстандық философ А.Нысанбаевтың пікірінше: «Әл-Фараби түсіну 

мәселесіне үлкен мән беріп, көне антика дүниесі мен ортағасырлық араб 

мәдениеті сұхбаттастығына үлкен үлесін қосты. Ол мәдениеттердің қарсы 

дәстүрлерін үйлестіретін талантқа ие болып, өзіндік жүйе құрды. Бұл Екінші 

Ұстаздың талдау әдісі еді». 

Өз кезегінде әл-Фараби мұраларын тануда Х1Х-ХХғғ. Еуропалық 

ғалымдар Х1Хғ. екінші жартысында ортағасырлық араб тілді Шығыс рухани 

мәдениеті жайлы еңбектер жазған неміс ғалымы М.Штейншнейдер, 1890ж. әл- 

Фарабидің сегіз философиялық трактатын Лондондық, Лейдендік және 

Берлиндік жазбалардан жариялаған Фридрих Детриций, неміс және ағылшын 

тілдерінде жарық көрген «Ислам философиясының тарихы» еңбегінің авторы, 

голландық ғалым Де Бур болды. Ортағасырлық араб философиясын зерттеген 

француз ғалымдар, соның ішіндегі фараби танушылар: И.Форгет, С.Дугат, 

Л.Лутхер, С.Мунк, Э.Ренан, И.Финнеген т.б. айтуға болады. Э.Ренанның 

«Аверроэс и авероизм»(Париж,1952) еңбегінің маңызы зор. Танымал француз 

шығыстанушысы   Р.Эрланже   1930-1935жж.   әл-Фарабидің  музыкаға қатысты 

«Китаб әл-мусика әл-кабир» («Музыканың үлкен кітабы») кітабын Парижде 

түпнұсқадан аударып, жарыққа шығарды. Бізге белгілісі, ХХғ. басында 

шығыстың рухани мәдениетін зерттеуде әл-Фараби мұраларын зерттеу өз 

жалғасын тапты. Көптеген шығыстанушы ғалымдардың, А.Мец, Л.Массиньон, 

Р.Блашэр, А.Массэ, Ф.Габриели, Э.фон Грюнбаум, Ф.Коплстон т.б. еңбектері 

жарыққа шықты. Сондай-ақ, ресейлік: И.Крачковский, Е.Бертельс, В.Бартольд 

сынды шығыстанушы-философтардың да қосқан үлестерін атап өткен жөн. 

Әл-Фараби жайлы еңбектер Англия, Испания, АҚШ сынды 

мемлекеттерде де жарыққа шықты. 

Сөзімізді қорытындылай келе: ұлы адамдардың шығармашылығына 

зейін салып қарасақ, олар өздері өмір сүрген дәуірдің айқындаушы бейнесі 

болып табылады. Бірақ, Әбу Наср әл-Фараби өз заманының келбетті ғана болып 

қоймай, адамзатты кемелдікке үздіксіз ұмтылысын бейнелейді. Оның көтерген 

мәселелер қазіргі кезде де өз маңыздылығын жоғалтпаған, ал бұл мәселелердің 

шешімі адамдарға Батыс пен Шығыстың өркениеттер аралық сұхбаттастық 

идеалына жақындай түсуіне жағдай жасайды. 
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ӘОЖ 371.1.12 

АХМЕТОВА Н.А. 

«Р. Мәрсеков атындағы орта мектеп» КММ, Қасым Қайсенов кенті 

 

ӘЛ-ФАРАБИДІҢ АДАМГЕРШІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ ФИЛОСОФИЯСЫ 

 

Қазіргі әлемдік философияда әлеуметтік заттардың фундаменталды 

табиғатыныңмәнін ашу, айқындау жетекші орынға ие. «Қоғамда адам болу 

дегеніміз не?», «Адам болу үшін қоғам қандай болуы керек?» деген сұрақтар 

туындайды. 

Көптеген әлеуметтікмәселелерге қатысты сұрақтарды түсіндіру үшін 

өткеннің философиялық тәжірибесін қарастыру қажет, өйткені менің ойымша 

онда адам өмірін жандандыратын, оған мағына беретін адамгершілік орта 

қаланды. Қазіргі таңда әрбір адамның өмірі мәңгілік мағынаға ие болуы қажет. 

Ал мәнгілік ол адамгершіліктің ізі, деп санаймын. Қоғамдағы адамгершілік 

стратегиясынұлы ойшыл Әл-Фарабидің философиялық еңбектерінде көре 

аламыз. 

Осы ойшылдың әлеуметтік идеяларын қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси 

мәселелер арнасында өзектендіруге болады. Әл-Фараби өз тұсындағы қоғамды 

астыртын сынап отырады, ондағы етек алған обзырлықтар мен қаталдықты 

ақылмен адамгершілік принциптерінің өрескел бұрмалануы деп түсіндіреді, 

әділетіліктің, шын мәнісіндегі бақыттың жоқтығын, біреудің елін, жерін жаулап 

алуға, олжадан баюға құштарлық сезімі, айуандық, қараңғылық үстем қоғам 

екенін айтады. Ол халықты моральдық өркендеп өсуге шақырады, бірақ 

адамның бақыты о дүниеде дейтін мүддесін көздеген жоқ, адам атаулының бәрі 

бұл дүниеде оқысын, үйренсін, еңбек етсін, жетілсін дегенді арман етті. 

Яғни, ұлы ойшыл әл-Фараби идеалды қоғам туралы армандаған деп 

айтуға болады. Идеалды қоғам-барлық замандағы философтардың ойы, қол 

жетпейтін мақсаты болған. Әр философ өз стратегиясынұсынуға 

тырысты.Олардың ұсыныстары адамзатты идеалды қоғам құру мүмкіндігі 

туралы ойға итермелейді, соның бірі – әл-Фараби. Ұлы ойшылдың құнды 

ұсынысы: «Адам қоршаған ортаны қайта құру нәтижесінде адам бола отырып, 

өзін өзгертіп, Әлемді өзгертуді жалғастырады» 

Әл-Фарабидің әлеуметтік стратегияларын ортағасырлық ислам ойының 

әлеуметтік-саяси идеяларына сүйене отырып, уақытпен қойылған сұрақтарға 

жауап беру әрекеттерінің бірі ретінде қарастыруға болады. Ғалым «Қайырымды 

қала» жобасымен жұмыс істеген кезде өз ережелерін практикалық енгізуге 

үміттенді. Сонымен қатар, орта ғасырлық Ислам шығысындағы жазалау, 

жауапкершілік пен еркіндік мәселелері талқыланған проблемалардың дерексіз 

емес, өмірлік маңызды сипатын қуаттады. Сондықтан әлеуметтік мәселелерін 

талқылау билік жүйесін ізгілендірудің идеалды жобасы ретінде ұсынылды. 

Әл-Фараби философиясы әлеуметтік болмыстың ерекше сапасы– жеке 

өмір сапасы деп санады. Ғалымның саяси стратегиясы түркі және ислам 

мәдениетінің рухани дәстүрлеріне негізделген. Осы ілімдердің салыстырмалы 
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талдауы саяси теориялар мен саяси технологиялардың әлсіз жақтарын 

анықтауға ықпал ете алатын және өзінің саяси және әлеуметтік моделін іздеуге 

итермелейтіндіктен, адамның өз өмірін өзгертуге болатын адамзаттың ежелгі 

саяси теориялар мен саяси технологияларға үндеу заңды болды. Мысалы,  

Құран мәтінінде ұсынылған идеалды бейнесі Үмбет, онда аса маңызды 

принципі адамгершілік болып табылады, адамгершілікті ұстану ең алдымен 

заңды, екіншіден өз борышынды орындау болып табылады. 

Әл-Фараби адамның мәнін – «Адам әлемі» ұғымында көрініс тапқан 

жоғары рухани түсінігінде қаланған адамгершілік бастама арқылы анықтады. 

Әл-Фараби, басқа да ислам философтары сияқты, ежелгі грек философиялық 

дәстүріне сүйене отырып, адамды «азамат» деп анықтайды. Ал, мемлекет жеке 

адамның қоғамдағы мүдделерінің жалпы өкілі ретінде қарастырылады. 

Осылайша, оның әлеуметтік ортасында «мемлекет» және «қоғам» ұғымдары 

елеулі түрде сәйкес келеді деп анықтаған. Әл-Фараби өз тұжырымдарында жеке 

тұлға мен билеушінің мүдделері сәйкес келуі тиіс деген. Өйткені, билеуші үшін 

ең бастысы - ортақ іс асыру, ал адам үшін – өзін жүзеге асыру. Яғни, 

адамгершілік қоғам болуға ұмтылу жеке адамның білімге, еңбекке деген 

қызығушылығы. Бұл жалпы тұтастық болып табылады. Тұтастық - бұл әрдайым 

адамгершілік, әділдік, жауапкершілік. Әл-Фарабидің ұсынысы бойынша, 

қоғамдажалпыға ортақ ізгілік, ортақ іс-әрекет болуға тиіс,ал жеке тұлға бұл 

қоғамда адамгершілік заңдарға бағынуға ұмтылыс жасау керек. 

Әл-Фарабидің ойынша, егер адам адамдардың бірігіп өмір сүруінде, 

жақсылық пен жамандық, әділеттілік, адамгершілік мінез-құлық және т. б. бар 

екенін түсініп жалпы қағидаттарды білетін болса, онда кемелдікке қол 

жеткізуге болады. Сондықтан әл-Фараби білімді дұрыс әрекет етудің бастапқы 

шарты ретінде жасай отырып, ағарту, білім беру және тәрбиелеу принциптеріне 

сүйене отырып, қоғамдық құрылым мен тіршілік әрекеті түсінігін 

қалыптастырады. 

Әбу Насыр әл-Фараби логикалық схема бойынша «Қайырымды қаланы» 

құрды, онда «ақылға қонымды адамгершілік», ізгіліктің мәні қалыптасты және 

өмірдің адамгершілік заңы қалыптасты. Ұлы ойшыл әлемде кемелсіз адам 

болмысының мағынасын табуға тырысты. Оның ізгілікті адамы-бұл тек қана 

ақылды ғана емес, сондай-ақ жүрегі бар адам. Жүрек-барлық басқа 

органдардың үйлесімді жұмысын қамтамасыз ететін адам ағзасының басты 

органы, сондай-ақ мемлекет билеушісі «Қаланың жүрегі» болып табылады 

деген. Яғни, «Қайырымды қалада» адамдардыңмүмкіндіктерітең деп жеткізген. 

Теңдік болған жерде адамгершілік қоғам да болуы әбден абзал. 

Біздің қазіргі заманымыз-бұл халық пен мәдениет өзара байланысты 

және өзара тәуелді болатын жаһанданған әлем. Әл-Фараби көзқарасының 

рухани әлеуетін сақтау, оларды жаңа тарихи жағдайларда дамыту-біздің 

күніміздің және біздің замандастарымыздың міндеті. Әл-Фарабидің баға жетпес 

еңбектері біздің болмысымыздың қаншалықты шынайы екенін ұғынуға, бізді 

кемелдікке ұмтылуға итермелейді деп ойлаймын. 
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ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ОНЫҢ РУХАНИ МҰРАСЫ 

 

Фараби өмір сүрген дәуір терең тарихы, төлтума мәдениеті, озық дәстүрі 

бар түркі даласына ислам дінінің дендей еніп, түркі, араб, парсы мәдениетінің 

тоғысуы басталған күрделі кезең еді. Саналы ғұмырын ғылым-білім жолындағы 

ізденіске арнаған Фарабидің өмірлік ұстанымының қалыптасуына аталмыш 

факторлардың әсері үлкен болғаны анық. Бағдадқа келгенде әл-Фараби тек 

түркі тілін ғана білген. Бірақ, білімге деген құштарлығының арқасында, 

өмірінің соңына дейін 70-тен астам тілді меңгеріп алды. Ол Қади, яғни шариғат 

үкімін жариялайтын адамның лауазында қызмет атқарып жүрген кезінде, оның 

жақын досы оған көптеген кітаптар берген. Кітаптардың арасында 

Арситотельдін еңбектері болған. Бұл еңбектердің ұнағандығы соншалық, өз 

лауазымынан бас тартып, ғылымға бет бұрған.Мұсылман әлемінің сол кезеңдегі 

аса маңызды ғылым мен мәдениет орталықтары Бағдат, Шам, Мысыр елдеріне 

сапар шеккен жас Фараби араб, парсы, грек, латын, санскрит тілдерін жетік 

меңгеріп, сан-сала ғылымға бой ұрады. Өз дәуірінің атақты ойшыл 

ғалымдарымен, өнер иелерімен, сөз зергерлерімен сұхбаттас болған Фараби сол 

кезең ғылымындағы күрмеуі шешілмеген күрделі мәселелерді тап басып танып, 

ізденісін осы арнаға бағыттайды. Көрнекті шығыстанушы Е.Э. Бертельс бұл 

туралы: “Аристотельдің араб тіліндегі алғашқы аудармалары мінсіз деуге 

келіңкіремейтін. Ғылыми терминологияның қалыптаспағандығы аудармашылар 

жұмысына едәуір бөгет жасады. Мәтінді игере алмағандықтан олар көбіне грек 

тіліндегі түпнұсқаның синтаксистік құрылымын сақтауға тырысып, аударманы 

араб оқырманы мүлде түсінбейтін жағдайға жеткізді. Тек Фараби еңбектері  

ғана көне дәуір дүниелерін дұрыс түсінуге мүмкіндік берді. Ғалым 

Аристотельдің “Категориялар”, “Герменевтика”, “Бірінші және екінші 

Аналитика”, “Топика”, “Риторика”, “Софистика”, “Поэтика”  секілді 

еңбектеріне түсіндірме жасады. 

Әбу Насыр әл-Фараби жаратылыстану, философия, астрономия, 

математика, медицина, логика, этика, метафизика, жағрафия, әдебиеттану, тіл 

білімі, музыка сияқты ғылым салаларынан 164 трактат жазғаны мәлім. Бір 

қызығы, Фараби шығармаларының санын неміс ғалымы Ш. Штейшнейдер 117 

еңбек десе, түрік ғалымы А. Атеш – 160, ал тәжік ғалымы Б. Ғафуров 200 
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трактат деп көрсетеді. Келтірілген еңбектер санының өзі Фарабиден бізге көп 

мұра қалғанын байқатады. Мың жылдан асса да осынша рухани мол дүниесінің 

қолдан қолға өтіп бізге аман жетуі Фарабидің ұлылығының, данышпан 

білімпаздығының тағы бір айғағы болса керек. Ендігі парыз осы еңбектердің 

барлығын жинап, екшеп-талдап ұрпақтар кәдесіне жарату болып отыр. Әл- 

Фарабидің мұрасын зерттеуге жол ашқан немістің атақты ғалымы Дитерици 

болды. Осынау зерделі зерттеушінің бағалауынша, әл-Фараби ғылымдағы 

ержүрек қаһармандар санатына қосылады. Ол «соқыр сенім кесапатына қарсы, 

өзінің тарихын қанмен жазған, рухани бостандық пен гуманизмнің қасиетті 

заңдарын таптау үшін бар зұлымдығын жасап баққан баққұмар  

мансапқорлыққа қарсы аянбай күресті». 

Әбу Насыр әл-Фараби өзінің барлық жұмыстарын адамға арнады. 

Арабтілді философтар шешкен басты мәселелер – білім, таным, дүниедегі 

Ақиқатты іздеу мәселелері болды. 

Әбу Насыр әл-Фараби адамдарды үш топқа бөлген екен: ерікті адам, құл 

адам, ауан адам деп.Ерікті адам деп еркін ойлай алатын, ойлаған ойын кез 

келген жерде, ортада айтып жеткізе алатын адамды айтыпты. Құл адамға ерік 

деп не еркі жоқ, өзінше ойлай алмайтын, не ойын тұжырымдап айта алмайтын 

адамдарды жатқызыпты. Ауан адам дегені кім не айтса, соған есі ауып, құлай 

жығылатын ерме, жалтақ адамдар екен. Рухани өмірдегі күпірліктер мына 

ретпен келеді: менмендік, ашкөздік, ашушаңдық, қараулық, уайымшылдық, 

күншілдік, уақытты босқа өлтіру. Бүгінгі ең үлкен күпірлік - тұрмыстық 

жағдайы жақсы болуы үшін адам өзгелерді жек көруі, сөйтіп махаббатты сатуы, 

ал ол адамдағы ізгі сезімді өлтіреді, өзгелердің сезіміне де шабуыл жасайды. 

Екінші - өткенге, бүгінге немесе болашаққа өкіну, оқиғаны тездетуге, немесе 

тоқтатуға тырысу, яғни уақытқа қарсы бағытталған барлық қателік. Үшіншісі - 

адамдарды жек көру мен оларға ренжу, адамға деген дөрекі қатынас. Төртінші - 

тірі және өлі объектілерге ғайбат сөз айту. 

Әбу Насырдың Платон және Аристотель философиясындағы идеяларға 

арналған кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті ғалым екенін әрі 

философия пәнін терең меңгергенін дәлелдейді. Фараби Аристотельдің 

әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз тарапынан да “Кемеңгерлік 

меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”, “Мәселелердің түп мазмұны”, 

“Ғалымдардың шығуы”, “Бақытқа жету”, “Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік 

қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты көптеген сындарлы философиялық 

еңбектер жазған. Фараби бұл еңбектерде дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың 

қатынастары туралы заманнан озық тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады.Әл- 

Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Әл- 

Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық 

саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Оның еңбектері 

еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. Фараби Шығыс пен 

Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда зор рөл атқарды.Ұлы 

жерлесіміз, ғұлама ғалым әл-Фараби еңбектері күні бүгінге дейін маңызын 

жоғалтқан жоқ, мұраларының қазақ даласына қайта оралуы және оның 
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мемлекет басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық, саяси, 

философиялық, діни көзқарастары қазіргі жаһандану аясындағы қоғамымыз 

үшін өте маңызды. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ИДЕАЛА В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЬ-ФАРАБИ 

 

Проблема социального идеала была актуальным и значимым в истории 

философской мысли во всех периодах цивилизационного развития 

человечества. 

В современном мире в контексте модернизации  общественного 

сознания Казахстана, его духовного возрождения, подъема национального 

самосознания и роста казахстанского патриотизма, научную актуальность 

приобретают те аспекты изучения достижений Великой степи, о которых 

говорит Президент нашей страны Н.А. Назарбаев в своей статье «Семь граней 

Великой степи», развивающей основные положения его программной статьи 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Казахстан 

находясь в центре евразийского континента является колыбелью тюркской 

цивилизации, давшей миру великих мыслителей, среди которых имя аль- 

Фараби стоит в первом ряду. Рассмотрение наследия аль-Фараби в контексте 

новых исследовательских подходов, сквозь призму тюркского мировоззрения и 

миропонимания, в контексте тюркских мировоззренческих универсалий, 

культурного взаимодействия и сотрудничества, межкультурного диалога- 

актуальнейшая задача современного казахстанского социогуманитарного 

знания. 

Творческое наследие Аль-Фараби является важным звеном нашего 

культурного кода, которое участвует в формировании нового мировоззрения, 

прогрессивных идеалов, ценностных ориентиров эпохи глобальных изменений 

и позволяет сохранять культурную память народа Казахстана. 

В деле изучения богатого философского наследия аль-Фараби в 

отечественной социогуманитарной науке было сделано немало: переведены и 

изданы      труды      философа,      ученого-энциклопедиста,      среди    которых 

«Философские трактаты», «Социально-этические трактаты», «Логические 

трактаты»,   «Математические   трактаты»,   «Естественно-научные  трактаты», 

«Историко-философские трактаты», «Трактаты о музыке и поэзии» и другие; 
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10- томное собрание сочинений на казахском языке; опубликованы десятки 

монографических работ и сотни научных, научно-популярных статей; 

защищены докторские и кандидатские диссертации; организованы и проведены 

крупные международные научные форумы и республиканские конференции. 

Культурное наследие аль-Фараби давно перешагнуло границы времени и 

культурного мира средневековья, став маркером гуманистического развития 

человека, его совершенствования и построения добродетельного общества, 

основанного на мире, взаимопонимании и сотрудничестве.ЕлбасыН.А. 

Назарбаев в Стратегии «Казахстан-2050» отмечает, что «... мы не должны 

забывать, что адекватный ответ вызовам времени мы сможем дать только при 

условии сохранения нашего культурного кода: языка, духовности, традиций, 

ценностей» [1]. 

Проблема социального идеала рассмотрены Аль-Фараби в «Трактате о 

взглядах жителей добродетельного города», «Гражданской политике» и т.д. 

Понятие «идеал» в философском контексте отражает особое состояние 

сознания, которое нацелено к некой высшей цели как самодостаточному и 

самоценному феномену. Идеал как высшая цель выражает стремление человека 

или общества к тому, какими они должны быть, и к тому, что наиболее 

совершенно и потому является благом. Этот идеал в разных аспектах 

жизнедеятельности человека и общества проявляет себя по-разному, в теории 

познания как стремление к истинному знанию, в качестве нравственного 

императива как к добру, в эстетике как стремление к красоте, но при этом все 

стороны и аспекты этого феномена внутренне взаимосвязаны. Идеал есть 

целостность, единство в многообразии, полнота, завершенность. 

Социально-гуманистические идеалы аль-Фараби выражают 

общечеловеческую природу стремления человека к совершенству, к 

достижению счастья и обретению смысложизненных ориентиров. Обращение к 

наследию аль-Фараби является одним из эффективных способов в поиске 

ответов на глобальные вызовы современности. В понимании аль-Фараби 

идеалывыражают единство истины, добра, красоты, справедливости, они 

показывают современному миру правильный ориентир, каким должен быть 

человек и общество, в котором он живет. 

В социокультурном наследии мыслителя представлены идеалы 

нравственной, эстетической, познавательной культур, атакже социально- 

политический идеал, который в общественно-политической мысли исламского 

Востока стал непревзойденным примером «добродетельного города» на многие 

века. Идеалы Добра, Истины, Красоты, Справедливости и Счастья в 

философской мысли народов Ближнего и Среднего Востока, а в последующем 

всей Центральной Азии имеют своим истоком идеалы Абу Насра аль-Фараби. 

Создавая социальный идеал государственного устройства и управления 

аль-Фараби уделял особое внимание к проблеме достижения счастья, как 

отдельно взятыми гражданами государства, так и самого государства. Аль- 

Фараби пишет несколько трактатов, специально посвященных этой теме, а 

также ряд других, среди которых эта тема имеет место, среди них «Указание 
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пути к счастью», «О достижении счастья», «Гражданская политика», «Трактат о 

взглядах жителей добродетельного города». Н.Г. Аюпов полагает, что именно 

тюркская традиция обусловила данный приоритет в теоретических разработках 

мыслителя, поскольку в тенгрианском мировоззрении понятие «құт» является 

центральным. Тенгри, олицетворяющий собой творческое начало, источник 

жизни, не только «распределяет» жизнь и время, дарует судьбу, но и 

«распределяет счастье» [2]. 

Особое значение для современного развития Казахстана имеет теория 

государства аль-Фараби, представленная им как выражение гуманистических 

идеалов духовно-нравственного совершенства человека и общества. В нем аль- 

Фараби показал, какими должны быть идеальное государство, идеальный 

правитель, олицетворяющий собой совершенную личность, и идеальное 

управление, приводящие к благу государства и счастью отдельного человека. 

Не менее актуальны для современности и другие, поднятые аль-Фараби, 

проблемы социогуманитарного развития[3], как-то: 

- преодоление невежества и создание общества просвещенных людей, 

говоря современным языком, «высокоинтеллектуального общества», ведь 

именно «невежественные города», жители которых не обладали истинным 

знанием, истинными взглядами, подвергались философом острой критике; 

- проблема формирования мировоззрения граждан государства и 

проблема формирования идеологии государства, исследование их  

регулятивных функций в жизнедеятельности людей и государства, в 

способности воздействовать на жизненные установки личности; 

- воспитание культуры согласия, умение жить и трудиться в обществе, 

где приоритет не отдается индивидуальному эгоизму, равно как и 

коллективному тоталитаризму, а устанавливается гармоничная связь и 

сотрудничество, соответствующие природным задаткам и социальной роли и 

статусу в обществе; 

- роль нравственного воспитания и законотворчества, их единство, 

рассмотренные в плане того, что «закон – это путь к благам и … законодателю 

следует приложить усилие в укреплении воспитания» [3]. И «если город не 

имеет в своем узаконении подлинной любви, полной воспитанности, 

совершенного ума, то участью его будет гибель и разложение, а если ему 

сопутствуют эти три [добродетели], то в итоге он придет к благу и счастью»[3]; 

- единство Истины, Добра и Красоты, воплощенные в божественном 

творении, и следование им в жизненных устремлениях человека, где 

интеллектуальное совершенство есть совершенство духовное и эстетическое. 

Воспитание человека в гармонии с самим собой и другими людьми; 

- проблема достижения счастья, поставленная в ракурсе 

индивидуального развития личности и в ракурсе исследования общественных 

отношений. Аль-Фараби развивает концепцию, избегающую центрированности 

на индивидуалистически-эгоистической этике общественных отношений. Она 

нацелена на «согласованное проживание» жителей Добродетельного города, 

формирование жизнеутверждающей мировоззренческой позиции, в отличие от 
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современных концепций, направленных на пессимизм, бегство и уход от 

социальной жизни. 

Необходимо      отметить,      что      изложенное      аль-Фараби   видение 

«Добродетельного города» - это социальный идеал государства и общественной 

жизни. Следовательно, это - понимание того, каким должно быть государство, 

чтобы его граждане были счастливы, а оно процветало и благоденствовало, 

каким должно быть управление в нем, чтобы благо всех поддерживалось 

благом  каждого,  и каким  должен быть правитель такого государства. Отличие 

«Добродетельного города» от «невежественных» заключается в том, что «части 

города и разряды его частей объединены и связаны между собой любовью; они 

сплачиваются и сохраняются справедливостью и [вытекающими из] нее 

действиями» [4]. 

Идеи аль-Фараби о справедливом обществе, о взаимопонимании людей 

и необходимости помогать друг другу в достижении счастья, а также о 

просвещении и воспитании, мире и дружбе, осуждение им войн и нравственных 

пороков стали неотъемлемой частью духовной культуры современного мира. 

Они оказали воздействие на умы и сердца интеллектуалов Востока и Запада, 

влились в идеи национально-освободительного движения на Ближнем и 

Среднем Востоке, стали национальным достоянием стран, добившихся 

независимости[5]. 

Свой проект «Добродетельного города» аль-Фараби строит, исходя из 

того, что достижение счастья человеком может быть осуществлено лишь в 

обществе, основанном на взаимопомощи и солидарности, но не вне 

изолированности от него человека. Достижение счастья осуществляется тогда, 

когда люди приходят к совместному «согласному проживанию», к которому 

приводят правильное воспитание, правильное управление и правильные 

взгляды[5]. 

Аль-Фараби полагает, что человек, равно как и общество, поступает 

добродетельно в том случае, когда он знает, в чем заключается добро и что 

такое зло, что является причиной того и другого, поэтому он должен знать 

принципы, на которых строится взаимопонимание между людьми и способ их 

организации для совместного «согласованного проживания». Тем самым он 

строит свою концепцию государственной жизни и управления в государстве на 

основе знания и культивирования идеологии просвещения, выводящей людей 

из состояния невежества. Знание причин, по которым строится добродетельное 

государство, - исходное начало в понимании того, каким должно быть 

государство, обеспечивающее счастье своих граждан. 

Государство, утверждает мыслитель, изначально возникает в силу 

потребности человека вступать в общение с другими людьми в процессе 

добывания необходимых средств к существованию и в дальнейшем - 

обеспечения не только материальных условий существования, но и культурного 

и духовного развития. Он пишет: «...Каждый человек для достижения 

доступного ему совершенства нуждается в окружении других людей, в 

объединении с ними... этому существу от природы свойственно искать 
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прибежище и жить в окружении других представителей его вида. Поэтому-то 

он и называется человеческим или гражданским животным» [5]. 

Образование государства как политической организации общества и 

выделившейся из всех других форм общения людей было продиктовано, 

прежде всего, факторами материального порядка, определявшими 

существование человеческого общества. Природа человека такова, полагает 

аль-Фараби, что он не может жить изолированно от других людей, он 

нуждается в них, так как в результате совместной жизнедеятельности люди 

добывают необходимые средства к существованию. «Вот почему, – 

утверждаеталь-Фараби, – лишь через объединения многих помогающих друг 

другу людей, где каждый доставляет другому некоторую долю того, что 

необходимо для его существования, человек может обрести то совершенство, к 

которому он предназначен по своей природе» [6]. 

Раскрывая социальную структуру государства, аль-Фараби указывает на 

следующие «части» городского объединения: 1) наиболее достойные лица; 2) 

ораторы; 3) измерители; 4) воины; 5) богачи [4]. К «наиболее достойным 

лицам» относятся люди, обладающие рассудительностью и пользующиеся 

авторитетом в особо важных делах, – это мудрецы. К следующей части 

общества относятся служители религии, владеющие умением искусно 

проповедовать, владеющие риторикой, поэты, музыканты, писари и т. п.  

Третью часть общественной структуры представляют так называемые 

«измерители»: счетоводы, врачи, астрологи, геоме-тры и др. К воинскому 

сословию, выполняющему функции охраны, относятся ратники, стражники и 

им подобные. Состоятельная же часть общества представлена купцами, 

скотоводами, земледельцами и т. п.[4]. 

Общественное устройство рассматривается аль-Фараби как аналог 

устройства мира, где каждая ступень истечения взаимосвязана с 

предшествующей ей. И все они, вместе взятые, гармонично соединяются друг с 

другом по ступеням совершенства с Необходимо Сущим, находящимся на 

вершине. Энергия и сила Первого Сущего, воплощенная в деятельном разуме, 

истекает в подлунный мир и упорядочивает человеческое общество так же, как 

эта упорядоченность присутствует во Вселенной. А влияние первого главы, 

воплощающего в себе идеал совершенного человека, на многогранную жизнь 

государства, аналогично влиянию Первого Сущего на гармонию и порядок во 

Вселенной. Именно поэтому совершенное государство должно строиться не в 

соответствии с человеческим пониманием и человеческой целесообразностью, а 

в соответствии с божественным предначертанием[5]. 

Совершенный город аль-Фараби противостоит «городу необходимости», 

«городу  обмена»,  «властолюбивому  городу»,  «городу  низости  и несчастья», 

«честолюбивому городу» и «сластолюбивому городу». Все они описываются 

средневековым мыслителем как города, в которых господствуют те или иные 

нравственные пороки человека, и где целью, к которой стремятся жители, 

становится ложно понятая, не истинная ценность. Так, например, жители 

«честолюбивого  города» стремятся  к тому,  «чтобы их почитали,   восхваляли, 
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чтобы о них говорили и чтобы их знали другие народы, чтобы их прославляли и 

возвеличивали словом и делом, чтобы они выступали в великолепии и блеске – 

либо в глазах чужих, либо друг перед другом…» [6]. Жители же «города 

низости и несчастья» стремятся к чувственным наслаждениям,«стремятся 

возбудить веселье и утешаться забавами во всех их видах и проявлениях» [6]. 

Именно нравственность и нравственная жизнь есть конечная цель 

государства и индивида в рассуждениях аль-Фараби. Политика - лишь средство 

достижения этого. Политика должна осуществлять свои многочисленные 

функции в соответствии с принципами этики, нравственные идеалы выполняют 

регулирующую функцию императивов долженствования в обществе и в жизни 

индивидов. Именно поэтому интеллектуальное понимание того, что такое 

счастье, так важно для аль-Фараби. Нравственное развитие человека – это 

преодоление и победа разумной части души над ее животной частью, это 

воспитание в себе человека, выходящего за пределы естественных, природных 

потребностей и восходящего по ступеням совершенства в своей 

устремленности к высшему состоянию постижения божественного. 

А.Г. Касымжанов совершенно прав, когда говорит о нравственном 

значении, делая заключение о том, в чем состоит непреходящее значение 

социально-политического идеала аль-Фараби. Он пишет: «Аль-Фараби дорог 

нам, людям ХХ века, прежде всего потому, что внес крупицу собственного 

обоснования в фундамент нравственного определения идеала человеческой 

жизни. Стремление способствовать достижению человеческого совершенства 

пронизывает все наследие мыслителя. Именно поэтому мы не можем 

воспринимать это наследие как устаревшее» [7]. 

Аль-Фараби показал ведущую роль личности в обществе, которая 

воплотила в себе идеал совершенного человека, каковым в его социально- 

политических взглядах являлся мудрый государственный правитель. Его идеи о 

государстве и правильном управлении им, высокой миссии правителя, 

способного воплотить в государственном устройстве принципы, онтологически 

укорененные в строении мироздания как высшие смыслы и ценности 

человеческого и общественного бытия, актуализируются в настоящей истории 

Казахстана. Аль-Фараби показал, каким должно быть общество, воплощающее 

в себе высокие идеалы. А эта задача стоит перед современным Казахстаном в 

качестве ключевой. 

Социокультурные идеалы аль-Фараби включенные в современный 

контекст цивилизованного развития государства и общества в целом, могут 

служить действенным механизмом сохранения культурного кода нации и 

сыграть позитивную роль в гуманистическом и мировоззренческом 

обеспечении построения гражданского общества, которое опирается в своем 

развитии на общечеловеческие ценности, гуманистические идеалы прошлого и 

его лучшие образцы. 

Культурный код в качестве которого выступает наследие аль-Фараби не 

дает обществу забыть свои истоки, и он является гарантом сохранения 

идентичности в быстро меняющихся условиях современности. Культурный код 
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позволяет сохранить уникальность и самобытность, не потеряться в 

многообразии культурных влияний и зависимостей на перекрестках истории, 

пространства и времени. Формируясь и оттачиваясь в историческом времени, в 

его потоке, культурный код народа дает возможность ей, взаимодействуя, 

пересекаясь, переплетаясь и соприкасаясь с другими культурами и 

культурными мирами, оставаться собою и быть в то же время открытой другим 

сообществам и миру. 
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ИБРАЙҰЛЫ А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ӘБУ НАСР ӘЛ-ФАРАБИДЫҢ СУФИЗМГЕ ЫҚПАЛЫ 

 

Суфизм Қазақстанның территориясында кіретін аймақтарда әсіресе 

оңтүстік Қазақстанда ерте пайда болып, өзінің әлемдегі кең таралуына, 

философияға және мистикалық, эзотериялық доктриналарға жуықтылығына 

және әлемнің Екінші Ұстазы атанған Әбу Наср ибн Ұзлағ әл-Фараби сияқты 

біздің ұлы ойшылымыздың интелектуалдық мұрасымен тығызбайланысты. 

Суфизмнің басқа исламдық ағымдардың ішінде, әл-Фарабидың өмір бойы 

зерттеп айналысқан философиялық платонизм және аристотелизм 

парадигмалардың ықпалы мен синтезыне және өзге де белгілеріне, Әл 

Фарабидың шынайы рөлі мен ықпалын анықтау ерекше қызығушылық 

танытады. 
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Сопылық, суфизм немесе тасаууф(араб.: 

ّ  وف  

صت , taṣawwuf) – 

зуһд (аскетизм), жақсылықтармен әшекейлену, нәпсіні тазарту және рухтың, 

дәрежесін көтеру. Тасаууф доктринасы – сопылықты ұстанатын адамдардың 

сенімдерінің жинағы және олардың оңаша халінде  және  жиындарда  

ұстанатын әдептері. Сопылық – дүниеден безуге, нәпсіні есептеуге, тәнге 

қатысы бар нәрселерден бет бұруға, нәпсіні тазалауға, Аллаһ тағалаға 

мағрифатқа   немесе   хақиқатқа   иман   келтіру   арқылы   қосылу   (араб.:   ءانف    – 

нирвана) дәрежесіне жетуге ұмтылысқа негізделген өмір салты[2]. Сопылықты 

ұстанушыны    сопы    (араб.: يفوص , суфий)    деп    атайды.    Классикалық    сопы 

ғалымдары сопылықты «мақсаты жүректі қайтару мен Аллаһтан басқа 

заттардан бұру» деп анықтаған. Дарқауи тариқатының сопылық ұстазы Ахмад 

ибн Аджиба сопылық «солар қылы Құдайдың ішкі болмысының құзырында 

қалай саяхаттауды, ластықтан тазалануды, жақсы қасиеттермен әсемдеуді 

білуге болатын ғылым» деген. Жалпы ғылыми қауымдастықта қабылданған 

пікір бойынша суфизм генезисі үш кезеңнен тұрады: зухд (аскетизм), тасаввуф 

кезеңі (суфизм) және тарикаттар (сопылық ордендер) кезеңі. 

Суфизмалғашқы сопылардың діни практикасына Құранның мәні жайлы 

толғану, Суннаның міндеттерін ұқыпты орындау, қосымша намаздарды көп 

оқу, және ораза тұту жатты. Олардың арасында аскетизм, кедейлік культы, 

барлық дүниелік құндылықтардан бас тарту, Аллаға тәуекел ету, жалпы 

эсхатологиялық және тәубе ету көзқарастары жатты. Муатазилиттердің 

абстрактілі теологиялық ой толғаулары мен ортодоксальды бағыттағы, қасиетті 

текстілердің тура түсінігін қолдаушыларға (буквалистер) қарағанда сопылық 

ағым әуел бастан антропоцентристік болды. Оған адам жанының әрбір 

қадамының, әрекеттерінің жасырын мотивы, ішкі қапа болу мен  діни 

мотивация жатады. Жүрек пен ниет туралы ғылым атты еңбекте, сондай ақ 

алғашқы сопылардың (аль-кулуб валь-хаватир Рабаха ибн Амра, Рабии аль- 

Адавии және ад-Дараниге тиесілі деп есептелетін хутбалар мен Аллаға деген 

шексіз махаббат, сағыныш, онымен жақындасуға ұмтылу концепциялары 

көрсетілген. IX ғ. бастап бұл мотивтер суфизмнің негізгі ерекшеліктеріне 

айналып, оған нақты мистикалық сипат берді.IX ғасырда бірнеше сопылық 

мектептер пайда болып, олардың теориясы мен практикасы қарқынды  

құрылды. Бұл кезде ежелгі грек философиясымен, соның ішінде Платонмен, 

Аристотельмен, перипатетиктермен және аз мөлшерде Демокритпен оның 

атомистік көзқарастарының сопылық дүниетанымға тым қарсы сипатта 

болғандықтан. Ал кейін Омейяд халифатының кезінде жаулап алынған Үнді 

мәдениетіне жатқызылатын кейбір аймақтардың жаулап алуынан кейін  

олардың философиялық доктриналарын қабылдады.Осы кезде әсіресе үш 

мектептің басралық, багдадтық және хорасандық ықпалы өсіп, бұл 

мектептердің өкілдері мистикердің (хал) және (макам) атты халдерінің 

сипаттамасын береді. Басқа мистикалық ілімдерде сияқты, оны «жол» 

(тарикат) ретінде қарастырды, оны өту арқылы дүниелік кірден тазарып, 

Жаратушымен жақындасады. Ниеттер туралы ілімде басты акцент ықыласпен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D2%BB%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%BF%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D2%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B#cite_note-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://en.wikipedia.org/wiki/Darqawa
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_ibn_Ajiba
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_ibn_Ajiba
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
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(ихлас, сидк жомарттыллықа) қойылды. Осыған байланыстыөз өзіне бақылау 



29  

(муракаба или мухасаба) ілімі пайда болды. Ол кейін, багдадтық суфий аль- 

Мухасибимен ары қарай дамытылып маламатиядеп бөлек ағымға 

айналды.Көптеген зеррттеушілердің көзқарасы бойынша осындай кезектегі 

(алдымен Платон кейін Аристотель және өте аз мөлшерде Демокрит) сопылық 

бағытпен байланысты ойшылдар Әл Кинди, Ибн Араби және әсіресе әл-Фараби 

мен Ибн Рушд арқылы Батыс христиан діни философиясына еніп Томас 

Аквинат (Фома Аквинский) негізін қалаушы орташа рационализм немесе кейін 

томизм деп белгілі болған схоластикаға еніп оның құрылуына үлкен ықпал 

етті.«Роберт Хаммонд өзінің The Philosophy of al Farabi and its Influence on 

Medieval Thought» («Әл-Фарабидың философиясы және оның орта ғасырдағы 

ой даналыққа ықпалы») атты еңбегінде Әл Фарабидың философиялық 

топикасын Томас Аквинаттың идеяларымен салыстырып, Аквинаттың 

философиясы Әл Фарабидың көшірмесіне жуық екенін атап өтті. Бұл жерде 

Аквинат әрине Әл Фарабидың өзіндік философиясы емес, Аристотель мен оның 

философиялық парадигмасын әл-Фарабидың призмасы арқылы қабылдағанын 

айтсақ дұрыс болады. 

Аль Фараби өзі сопы болған емес және суфизм дәстүріне жатпағанмен, 

сол кезде бірінші кезекте Аристотельдың және кейін Платонның философиялық 

концепцияларын аударып және оларға комментарий жазып, өз кезеңінде 

әлемнің саяси экономикалық орталығы болған Аббасид халифатының 

интелектуальдық дискурсына енгізді. Сонымен қатар аль Фараби сол кездегы 

суфизм ағымының екінші кезеңіне жатқызылатын тасаввуф периодының 

қалыптасуына да осы эллинистік сипаттағы аристотелизм платонизм 

парадигмалары арқылы орасан зор ықпал етті. 

Аль Фараби Платонның болмыс пен жаратушы теңдігі яғни аль вахдат 

аль вуджуд фундаментальды концепциясын қолдап, суфизм және қазіргі 

шиитердің Кум діни құқықтық мектебінің ақидасын (идеологиясын) құрушысы 

болып саналатын тағы бір ірі неоплатоник ойшыл ибн Арабидың 

көзқарастарына жақындығын көруге болады. Кейбір зерттеушілер ибн Араби 

Әбу Наср аль Фарабидың Аристотель мен Платонның еңбектеріне, соның 

ішінде «Метафизика», «Категория», «Бірінші және екінші аналитикаға жазған 

комментарийлердің ықпалында болғанын атап өтеді. Платонның осы 

фундаментальды концепциясы сол кездегі Шығыстан келе жатқан политеистік 

сипаттағы үнді философиясыменда, Әл Фараби өзі шыққан түркі әлемінің да 

негізгі діни догматтарымен жақын болғанымен ортодоксальды сунниттік 

исламның Жаратушының жаратылғаннан және болмыстан фундаментальды 

бөлек (нетождественный) Құрандағы Ихлас сүресіне сәйкес сипатта болады. 

Осы жерде аль Фарабидың сол кездегі ортодоксальды суннизммен және 

сунниттік дінтанушы авторитеттермен, әсіресе ханбалиттік ғалымдармен 

догматикалық конфликтте болуын аңғаруға болады. Осы кезде сопылықтың 

«вульгаризациясы» оның теориясы мен тәжірибесінің оңайлатуына әкеп соқты. 

Бұл мәселе оны бір жағынан сопылық дінбасыларының тарапынан сынға 

ұшырауына ал екінші жағынан бидаат пен шариатты талаптарын бұзды деген 

айыппен ортодоксальды суннитердің тарапынан қарсылыққа әкеп соқты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Сопылықтың критиктерінің ішінде Википедия сайтының суфизмге арналған 

мақаласына сәйкес Ибн Каййим аль-Джаузия, Ибн Таймия және Ибн 

Хальдунды атап өтуге болады. 

Суфизмнің саяси философиясына Әл Фарабидың «Ізгі қала 

тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» еңбегі орасан зор ықпал 

етті,мелекет басшысына лайықты тұлға боп Платон ойлап тауып кейін 

Аристотель быраз дамытқан патша философ концепциясын ұсынып ол сол 

кездегі Аббасид халифының мемлекет басшысы және діни басқарушы имам 

статусына ұқсатып оны өзіндік интелектуальдық рациональдық сипатта бекітті. 

Кейін тариқаттар кезеңінде пайда болған сопылық шейхтар муршидтер осы 

патша философ концепцияның ықпалында болды. Олар өз кезегінде үнді, 

ирандық зороастризм дәстүрлерінің метафизикалық мұрасымен абыздық 

жречество қасиеттерді бойына сіңіріп исламдағы саясат пен дін ажырамауы, 

антиклерикальдық қағидалардан бас тартып 

Сонымен қатар аль Фарабидың жан жақты ықпалы арқылысуфизм 

алхимия, физиогномика, элементтерін, сандар мен әріптер символикасы туралы 

ілімді (джафр) қабылдады. Ортодоксальды сунниттік имамдардың 

қарсылығына қарамастан XII-XIII ғғ. сопылық мұсылмандық қоғамның діни 

өмірінің ықпалды элементіне айналды.Сопылық идеялардың ортодоксальды 

суннитік исламға енуіне үлкен ықпал еткен Абу Хамид аль-Газали, өз кезегінде 

Әл Фарабидың еңбектерімен жақсы таныс болды, ол моральдық, этикалық және 

иманның тұңғиық түсініктерін мойындап, зікір мен мағыналарының, сонымени 

қатар зикр мен «жекелену» (халва)практикаларына қарсы келмеді. XII ғ. 

Ортасында – XIII ғ. басындазавиялардың негізінде әсіресе қалаларда сопылық 

тариқаттар құрыла бастады. Олардың христиандық монах ордендерінен 

спецификалық ерекшелігі тариқаттардың қатаң ұйымдастырылмаған және 

орталықтан басқарылмаған. Гейдар Джемаль сияқты қазіргі кездегі ойшылдарға 

бүгінгі реисламизация феноменының себебі осы вертикальды емес 

горизоньтальды сипаттағы және классикалық үлгідегі клерикалдар мен 

шіркеудің институт ретінде жоқтығы болып табылады. 

Алғашқы тариқаттар саналатын сухравардия мен кадирия Багдадта 

пайда болып, кейін бүкіл ислам әлеміне таралды.Оның құрушылары болып 

оның эпонимдерінен гөрі солардың шәкірттері мен артынан ергендері болды. 

Тариқаттар институтының пайда болуы сопылықтың мұсылман үмметіне 

ықпалын өсірді. Сопылықтың шейхтары қоғам өміріне араласпай, билікпен 

тікелей қатынастан бас тартқан. Сопылар және олардың ұйымдары қарапайым 

халықпен жақындасу тенденциясына ұшырап, әулиелер культы жергілікті 

исламға дейінгі сенімдермен синкретизацияға ұшырап, қазіргі кездегі дәстүрлі 

исламның құрылуына алғышарт болды. 

Мұсылман қоғамының әр топ өкілдерінің ішінде таралуы XII-XIII ғғ. 

оқыған адамдардың ішінде сопылықтың спекулятивті эзотерикалық бөлігі кең  

таралды. Ал «тәжірибелік» суфизм қарапайым халықтың ішіндегі рухани 

қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталды.Суфийлердің интеллектуалдық 

элитасы мутакаллимдер мен философтардың идеяларын толық қабылдады. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B9%D0%B8%D0%BC_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BA%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Сонымен қатар мистикалық тәжірибелер мен ритуалдарды қолдану арқылы 

болмыстың құпияларынашуға болатын доктриналар пайда болды: Ас- 

Сухраварди (1191 ж. қайтыс болды), Ибн Араби (1240 ж. қайтыс болды), Ибн 

Сабин(1268-69   немесе   1271  ж.   қайтыс   болды),  Абдурраззак    аль-  

Кашани (1329 ж. қайтыс болды), Абду-ль-Карим аль-Джили (1428 ж. қайтыс 

болды) және басқа осыған ұқсас доктриналардың  авторларыиран-семиттік 

және эллиндік мәдениеттердің діни философиялық мұрасын исламдық сипатта 

қайта өңдеді. Олардың шығармашылығы сопылық идеология арқылы 

мұсылмандық интеллектуалдық және рухани мәдениеттіңары қарай даму 

жолын бағыттады. Сопылықтың мақсаты жалған дүние мен өз табиғатының 

негативты қасиеттерінен бас тартқанкәміл адамды тәрбиелеу. 

Суфизм адамның ішкі дүниесін байытады, жетілдіреді, Құдай жолында 

сабырлы, жомарт етеді.Сопылық ол эмпирикалық тәжірибелер мен логикалық 

дәлелдер жолымен жетуге мүмкін емес, ерекше иррациональды ислам ғылым. 

Суфизм шарттары адамның жүрегі мен жаны арқылы жетіп, семіммен 

қабылданады. Осы себеппен рухани кемелдікке жету ұстазға толық бағыну 

және оның барлық айтқанын істеу арқылы жүзеге асады.Алайда болмыстың 

бірлігінің тезисі барлық сопылық ойшылдармен бірдей қолдау тапқан жоқ.Дін 

философиясында жаратқан мен жаратылғанның бір қайнар көзден келгенін 

және «бір» екенін алға тартқан болмыстың бірлігі доктринасының басты өкілі. 

Өзінен кейін осы көзқарасты қабылдаған сопылар Екбери деп аталған. 

Екберилік Мүхиддин Ибн Арабидің лақаптарының бірі Шейх Екберден келеді. 

Сопыларға қарағанда өздігінен болған болмыс бір ғана. Ол да Хақ Тағала. Бұл 

болмыс мәңгі, көбею, бөліну, өзгеріс, жаңалану қабылдамайды. Алайда Хақ 

сыпат пен істері арқасында, еш өзгерместен барлық сурет пен тұлғаларда 

көрінеді. Өзгеріске және түрлілікке толы ғаламдағы барлық жанды және 

жансыз атаулы тек оның арқасында болады. 

Фараби заманында мұсылман қауымының ой санасында бүкіл 

болмысты, ондағы сан түрлі құбылыстың бәрін мүтекәллимиңдік негізде 

түсіндіретін жаңа бағыт қалыптасты. Мүтәкәллиминдердің танымындағы 

түбірлі қателігін аяусыз сынаған Фарабидің сыншыл ойын Абай панисламизм 

идеясы қанат жайған тұста одан әрі дамыта түсті. Ақынның Фараби сынаған 

мүтәкәллиминді: «Ақыл мен хауас барлығын, Білмей дүр жүрек, сезе дүр, 

Мүтәкәллимин, мантикин, Бекер босқа езе дүр..,» - деп, түбегейлі әшкерелеп 

терістеуінде терең таным сыры жатыр. Абай арнайы көтеріп отырған хауас 

жайындағы ұғымы ақын шығармаларында «хауаси хамса заһири», «хауас 

сәлем», «хауас»деген үш түрлі мағына даушы растады. «Алла деген сөз жеңіл» 

өлеңіңде мүтәкәллиминдер мен логиктердің хауасты түсіндірудегі 

пайымдауларын әшкерелей терістеуі ақынның әлеуметтік ортасындағы батып 

сыншылдық бағьггты танытты. Абайдың дүниетанымындағы ерекше назар 

аударар нәрсе ақынның Фараби түзген ғылымды классификациялау принципі 

мен таныс болуы. Ақынның Фараби жасаған ғылымды жүйелеудегі 

принципімен таныстығы жеңілде нақтылы дерек жоқ. Дегенмен де, Абай 

шығармаларында ғылымды жүйелеу жөніндегі пікірін белгілі бір дәрежеде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8


32  

нақтылы деректермен білдіреді. Мәселен, қырық бірінші сөзінде. «... дүниеде 

есепсіз ғылымның жолдары, бар, сол әрбір жолда бір медресе бар...», - деп, 

ғылым салаларының молдығын, нақтылы атауларын жеке-жеке атап өтеді. 

Ақынның Отыз сегізінші сөзінде ғылым салаларын біршама жүйелеу принципі 

ұшырасады. Ғалым, хакімдер туралы пікір қозғағанда:«... адам баласының 

ақыл-пікірін ұстартып, хақ бірлән батылдықты айырмақты үйреткендігі...» - 

деп, қоғамдық ғылымдарды өз алдына дербес топтастырады. Абай Отыз 

сегізінші сөзіндегі «адамның білімі», «алланың ғылымы», «өзіндік ғылым», 

«дүниенің ғылымы», «заһири ғылым», «дүниені танымақтық» тәрізді ғылым 

салаларын Фарабидің филос. тұжырымдарында қолданылатын атау сөздермен 

не қазақы ұғымға сай балама түрдегі атаумен қарастырады. Мәселе танымға 

жетудің бірнеше жолының болуымен және олардың қабылетіндегі 

айырмашылықта. Суфизм сыртқы әлемді рационалдық әдіспен зерттеуді 

мойындайды, алайда Құдайды ондай жолментүсінуге мүмкін емес. Сопы 

авторлар білімнің түрлерін әркелкі анықтады, бірақ барлығы ең маңыздысы 

қателер мен күмәндердің жоққа шығаратын түрі деген пікірге келіп тоқтайтын. 

Білімнің ондай түрі адамның жүрегінде бола тұра оған рухани нұрға бөлену: 

«Сенімділік Құдайдың адам жүрегіне салған нұр», ал сенімділік ішкі 

тәжірибені, оны түсіну интуиция болып табылады. 

Суфизмнің мутакаллиминдік ілімнің кейбір концепцияларына 

қарсылығына қарамастан, әсіресе Әл Кинди ұсынған, ол өзіндік элиннистік 

сипаттағы философиясының суфисттердің терең қолдануына байланысты үлкен 

із қалдырды.сопылардың ойы бойынша Құдаймен байланыстыратын ақиқатқа 

жетуге болады. Бұл суфизмді Құдаймен байланысты барлығына кәміл сенетін 

дәстүрлі исламнан ерекшелендіреді. Яғни сопылық ойшылдардың тарапынан 

Құдаймен байланыстыратын ақиқат қолжетімді сипата болады. Бұл суфизмді 

Құдаймен байланысты барлық нәрсеге күмәнсіз сенуге шақыратын 

ортодоксальдық исламнан ерекшелендіреді. Әл Фараби суфизмге жан жақты 

және фундаменталды сипатта оның идеологиядан (ақида) бастап, саяси 

философия, әлеуметтану, рационализм аристотелиандық парадигманың 

ықпалымен және қолданбалы ғылымдар математика, логиканың құрылуына 

дейін ықпал етті. Алайда кейін әл-Фарабидың арқасында эллинистік 

философиямен синтезге түсіп, бастапқы монотеистік пафостан айырылып. 

Суфистік калямды ұстанған Ислам әлемі интелектуалдық дағдарысқа ұшырап, 

атомизм парадигмасының негізінде Жаңа заман философиясын ойлап тапқан 

Батыстың алдында қауқарсыздық танытты. 

Осы кезге дейін әл-Фараби мұсылмандық ғалымдардардың тарапынан 

әртүрлі есебіне ұшырады және Батыс шығыстанушылардың зерттеуінің 

перманентті обьектісіне айналды.Көптеген зерттеушілер оған әртүрлі 

көзқараста болса да олардың келіскен жері әл-Фарабидың мұрасы, оның тек 

суфизмге емес сондай ақ христиандыққа, католитцизмге басқа шығыс 

философтарындай жете бағаланбай отыр. 
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КЕЛІС Б.Д. 

«К. Бозтаев атындағы қазақ мектеп-гимназиясы» КММ, ШҚО, Аягөз қаласы 
 

ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ 

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде 

Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб 

қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар 

қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні Әбу- 

Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби. [1] 

Әл-Фараби бала күнінен ғылымға үйір болып өскен, оның бақытына 

қарай сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек 

тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада 

бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында 

.Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің ғылыми 

дәстүрлері мен философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. Бағдадта әл- 

Фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды. Білімге деген құштарлығының 

арқасында әл-Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған 

Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, Нишапур, Рей, Хамадан 

қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Сол қалаларда 

оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрнекті 

ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысады. Олардан тәлім-тәрбие 

алады. [3] 

Әбу Насыр Әл-Фараби – түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі, 

«Әлемнің екінші» ұстазы атанған ғұламғалым, көрнекті ойшыл, өзінің 

замандастарының    арасындағы     ең     ірі     ғалым,    философ     және  шығыс 
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аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өздігінен көп оқыпң көп ізденген ойшыл 

философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, матиматика, 

музыка салаларынан 150-ге тарта трактар жазып қалдырды. 

Ал оның айналысқан ғылыми салалары ол – философия мен логика, 

саясат пен этика, музыка мен астрономия. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат» деп аталады. 

Оның атақты «Музыка туралы үлкен трактат» деген шығармасы әлемнің 

көптеген тілдеріне аударылған. [2] 

Әл-Фараби  философия  саласы  бойынша  грек  ойшылы Аристотельдің 

«Категориялар», «Метафизика», «Герменевтика», «Риторика», «Поэтика», 

бірінші және екінші «Аналитика», «Топикасы» және т.б көптеген еңбектеріне 

түсініктемелер жазды. Әл-Фарабидің, Платон және Аристотель 

философиясындағы идеяларға арналған кітабы оның философия саласындағы 

аса көрнекті ғалым екенін әрі философия пәнін терең меңгергенін дәлелдейді. 

Фараби Аристотельдің әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз 

тарапынан да «Кемеңгерлік меруерті», «Мәселелердің түп мазмұны», 

«Ғалымдардың шығуы», т.б. көптеген философиялық еңбектері жазылған . 

Фараби бұл еңбектерде дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары 

туралы заманнан озық тұрған пікірлері туралы айтылған [7,8]. 

Әбу Насыр әл-Фараби өзінің философия көзқарасында басты үш 

бағытты анық қарастырған: ол дүниенің мәңгілігін мойындады; танымның 

болмысқа тәуелділігін растады; ақыл-парасат туралы ілімді саралады: Мәңгілік 

пен тәуелділік бастауларын құдіретті Алладан, аспан әлеміндегі 

құбылыстардың мәнінен, ақыл-парасаттан, адамның жан-дүниесінен, түр мен 

материя арақатынасынан іздеді. Аристотель қағидаларынан өз дүниетанымына 

жақындарын қабылдады және оны осы тұрғыдан түсіндірді. Әбу Насыр Әл- 

Фарабидің философиялық көзқарасын тарихи жағдайда, оның өз дәуірімен 

байланысты қарағанда ғана терең түсінуге болады. [6] 

Әл-Фараби сезім мен ойлау, тәрбие мен іс-әрекет жүйесін жетілдіру 

мәселесіне қайта айналып соғып отырған. Білімсіз адамгершілік молаймайды, 

білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені 

тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана 

рухани салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның 

ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. [4] 

Фарабидің қоғамдық-философиялық, жаратылыстану туралы ғылыми 

көзқарастары орта ғасырлардағы Таяу және Орта Шығыс елдеріндегі мәдениет, 

философиялық және ғылыми ой-пікірлердің даму нәтижесі болып 

табылады.Фарабидің ғылыми-философиялық көзқарастарымен бағыт- 

бағдарлары өте күрделі саяси-әлеуметтік және экономикалық жағдайларда 

калыптасты. 
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КЕҢЕСХАНОВ А.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫН ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ 

 

Бүгінгі таңда отандық философия ғылымының алдында кесе-көлденең 

тұрған өзекті мәселелердің бірі – Қазақстан жаңа тарихи кезеңге аяқ басқалы 

тұрған сын сағатта қазақ зиялыларының ұлттық сана-сезімді қалыптастырудағы 

идеялық-саяси және әлеуметтік-мәдени қызметін тереңірек зерделей отырып, 

оның үздік жетістіктерін қазіргі нақтылыққа трансферлеудің жолдарын 

қарастыру. 

Бұл орайда, ХХ ғасырдағы оқиғалардың ұлттық сана-сезімді 

қалыптастыру ісіндегі рөлі орасан зор. Қазақстан аталмыш кезеңде патшалы 

Ресейдің ұлттық шеткері аймағы бола отырып, империяның мүдделер аймағына 

кірді. ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде Қазақстанның саяси сахнасында өз 

қызметін «мәдени-ағартушылық пен оппозициялық либерализмнен» бастап, 

кейін соңғысынан бас тартқан, өз дамуында саяси ұйым деңгейіне дейін 

көтеріліп, ұлттық-демократиялық басымдықтары айқын көрініс берген 

Алашордалық зиялы қауым пайда болды. Табиғи-экономикалық ресурстарға 

бай даланы игеру мақсатында аймақты зерттеуге бағытталған патша билігінің 

арнайы бағдарлама құрастырғандығы белгілі. Ол ғылыми экспедициялар 

ұйымдастыру, Орыс географиялық қоғамының ғылыми бөлімшелерін және 

статистикалық комитеттер ашу, баспа органдарын, тұңғыш өлкетану, 

медициналық және өзге де қоғамдарды құру сынды іс-шараларды жүзеге 

асырды. Діттеген мақсатына жету үшін патшалы Ресейдің отарлық 

ұмтылыстары талап еткендей зияткерлік әлеуеттің резервтерін барынша 

жұмылдыру қажет болды, сондықтан саяси себептермен айдауға жіберілгендер 

де барлық ағартушылық іс-шараларға тартылды. Өткізілген іс-шараларға 

қоғамдық-ғылыми қызметі мен шығармашылығында алдыңғы қатарлы орыс 

қоғамдық ойларының ағартушылық идеяларына, орыс мәденитіне сүйенген 

қазақ ағартушыларының алғашқы толқыны – Шоқан Уәлиханұлы, Абай 

Құнанбайұлы және Ыбырай Алтынсарин бастаған қазақ зиялылары да белсене 

қатысты. Сол арқылы қазақ зиялыларының бүкіл келесі ұрпағы үшін, соның 

ішінде Алашордалықтар үшін де темірқазық, жол нұсқаушы болды. 

Ш.Уәлиханұлының Патшалық Орыс географиялық қоғамының мүшесі 

http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/10
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болғанын, Абайдың 1883 жылы саяси қуғынға ұшыраған Е.П. Михаэлистің 

қосқан үлесі нәтижесінде ашылған Семей облыстық Статистикалық комитет 

жұмысына қатысқандығын, Ы. Алтынсариннің географиялық қоғамның 

Орынбордағы бөлімшесінің мүшесі болғандығын атап өткен жөн [1]. 

Бұл тұста қазақ зиялыларының басты міндеттерінің бірі ұлттық сана- 

сезімді ояту болды және оны әдебиет арқылы, өздерінің шығармашылық  

қызметі арқылы жүзеге асырды. Олар ұлттық консолидация идеясын 

ұсынды. Оның көрнекті өкілдері қоғамның әртүрлі таптарынан, бірінші кезекте 

дала аристократиясынан шықты. Қазақ қоғамында зиялы қауымның 

қалыптасуы ХХ ғасырдың басына қарай ұрпақтар эстафетасы сипатына 

айналғанын айта кету жөн. Қазақ әдебиеті Ресейдің қоғамдық-саяси өмірімен, 

көршілес түркітектес халықтардың әдебиетімен етене байланыста дамыды. 

Шади Жәңгірұлы, Мәшһүр Көпеев, Макиш Қалтаев, Нұржан Наушабаев сынды 

жазушыларды ерекше атап өтуге болады. Жазушылардың бұл тобы және 

олардың шығармашылығы сол кезеңде орын алған терең қайшылықтарды 

айқын көрсете білді. Ақынның, журналистің, аудармашының жүгін арқалай 

отырып, ұлттық сана-сезімді оятуға Мұхамеджан Сералин, Сұлтанмахмұт 

Торайғырұлы өлшеусіз үлес қосты, олар шығармашылығын қазақ қоғамы 

мойындаған зиялылардың қатарынан табылды. Ахмет Байтұрсынұлы, 

Міржақып Дулатұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек 

Аймаутұлы ұлттық мәдениет тарихында жаңа парақты ашты. Бұл кезеңде 

қоғамдық сана, ұлттық сана біртекті емес еді, тарихтың бұралаң жолдарының 

қиылысында тұрған, сипаты жағынан күрделі құбылыс болды. Отарлау 

идеологиясы мен бостандық, тәуелсіздік идеологиясы арасында тоқтаусыз 

күрес жүріп жатты, қазақ зиялылары қоғамға дұрыс жолды нұсқап, 

шығармашылық қызметі арқылы ұлттық сана-сезімді оятты. 

Алайда, кеңестік кезеңде ұлттық идеяны таныту мүмін емес еді. 1918 

жылдан кейін қазақ халқының ұлттық идеясы тек коммунистік жүйенің 

шеңберінде кеңестік тоталитаризмге реакция ретінде ғана өмір сүруі мүмкін 

екендігі тайға таңба басқандай анық болды. Тоталитарлық режимнің саяси 

репрессиялары ұлттық идеяға, ұлттық сана-сезімге қарсы бағытталды, режим 

қуғын-сүргін арқылы қазақ ұлтының рухани дамуындағы идеялық 

сабақтастықты жоюға тырысты. 

Осы тұста баспа қызметі ұлттық сана-сезімді оятудың тиімді құралына 

айналды. ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап «Түркістан уәлаятының 

газеті», «Дала уәлаятының газеті», кейін А. Байтұрсынұлы ашқан «Қазақ» 

жалпыұлттық қоғамдық-саяси газеті сынды қазақ тіліндегі ағартушылық 

басылымдар жарыққа шыға бастады.1918 жылға дейін Орынборда жарыққа 

шыққан «Қазақ» газеті партияның баспасөз органына айналды. «Қазақ» 

газетінің беттерінде «Алаш» қозғалысы қайраткерлерінің қоғамдық-саяси және 

құқықтық идеялары, олардың қазақ халқының тағдыры, мемлекеттілігі, ұлттың 

өзін-өзі басқаруға құқығы, ұлттық теңдік, азаттық, демократия, ұлтаралық 

келісім және толеранттылық туралы идеялары – қазіргі тәуелсіз Қазақстанда 

жүзеге асқан идеялары көрініс тапты. Яғни, Алаш Орда зиялыларының 
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Қазақстанның өткеніне, қазіргісі мен болашағына қатысты көзқарастарының 

жүйесі баспадағы жариялымдар арқылы ұлттың жүрегіне жол тапты. Тіл мен 

әдебиеттің, тарихтың, педагогиканың, математиканың, экономика мен 

құқықтың көкейтесті мәселелеріне қатысты көптеген ғылыми еңбектер жарық 

көрді. Партия көсемі болып Ә.Бөкейханұлы тағайындалды, партияға ғылыми 

және   шығармашылық   зиялылары   А.    Байтұрсынұлы,    М.    Тынышпаев,  

М. Жұмабаев, Ш. Кұдайбердіұлы, С. Торайғыров, X. Габбасов, Ж. және 

X. Досмухамедовтар және басқалары кірді [2]. Әлихан Бөкейханұлының 

бойында ғалым-интеллектуал мен көрнекті қоғам қайраткеріне тән қасиеттердің 

үйлесімді көрініс табуы сол дәуірдің заңдылықтары мен қайшылықтарын 

түсініп, болжауға мүмкіндік берді. 

Қоғамдық-саяси сипаттағы оқиғалар ағынында қалыптасып, қатайған 

қазақ зиялылары ұлттық сана-сезімді қалыптастыруда маңызды рөл ойнады. 

Идеялық дем берушісі Ә. Бөкейханұлының жетекшілігімен «Алаш» зиялылары 

қазақтардың ұлттық-мемлекеттік ұйымдасуы, Еуразияның геосаяси 

кеңістігіндегі орны туралы заң жобасын дайындады. Ресей империясы 

құлағаннан кейін олардың өкілеттілік туралы көзқарастары жаңартылған 

ұлттық (алайда моноэтникалық емес) мемлекет идеясын сақтай отырып, саяси 

жағдайдың даму барысына қарай және оның тікелей ықпалымен қалыптасты 

[3]. 

1917 жылғы желтоқсанда Ә.Бөкейханұлының бастамасымен екінші 

Бүкілқазақтық құрылтайда автономия жарияланды. Осылайша, Алаш Орда 

зиялылары тарихи қалыптасқан жағдайда дамудың ең тиімді жолы – автономия 

құру қажеттілігін дұрыс таңдап қана қоймай, өз халқын рухани қайнаркөзіне, 

өзіндік мәдениетіне қарай, ата-бабасының дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын 

сақтауға бағыттай білді және ұлттық-сана сезімін оята білді. Әуелі марксизмді 

қабылдаған Ә.Бөкейханұлының саяси көзқарастары 1905 жылғы революциядан 

кейін өзгеріске ұшырады. Марксизмде ол жеке меншікті жоққа шығару идеясы 

мен таптық басымдық идеологиясын қабылдамады. 1905 жылғы қарашада 

Ә.Бөкейханұлы туған тілде еркін сөйлеу, дін бостандығы, сайлаудағы 

либералды заңнама туралы баяндама жасады. Ә.Бөкейханұлы газет беттеріне 

жиі өз мақалаларын жариялап отырды. 1906 жылы ол бірінші Мемлекетік 

думаның депутаты болды [4]. 

Саяси қызметі үшін патша билігі үш рет тұтқындаған, Қазақстаннан тыс 

жерлерге айдауға жіберілген ол кеңестік кезеңде де құқық қорғау органдарымен 

бірнеше мәрте жазаланды, ал 1922 жылдан бастап өмірінің соңына дейін 

Ә.Бөкейханұлына туған жеріне аяқ басуға тыйым салынады. 1937 жылы 26 

маусымда Ә.Бөкейханұлы тағы да тұтқындалып, ату жазасына кесілді. Үш 

айдан кейін, яғни 1937 жылы 27 қыркүйекте жаза жүзеге асырылды. КСРО 

Жоғарғы сотының әскери коллегиясының «үштігі» алдында айтқан соңғы 

сөзінде Әлихан Бөкейханұлы өзіне тән шыншылдықпен «Кеңестік билікті 

сүймейтіндігін, алайда мойындайтындығын» айтты. Ақын Сұлтанмахмұт 

Торайғыров Ә. Бөкейхановты «Алаштың Әлиханы» деп атады. 
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Көшбасшысы мен белсенді қатысушыларының қатарында ғылым мен 

мәдениеттің көрнекті өкілдері болған «Алаш» қоғамдық-саяси қозғалысы 

Қазақстан тарихындағы тұңғыш «Алаш» саяси партиясын құрып, ұлттық- 

мемлекеттік өзін-өзі айқындаудың белгісі – автономия құруға қол жеткізе білді. 

Теңқұқықтылық, тұлғаның жеке басына қол сұғылмаушылық, сөз және  

баспасөз бостандығы сынды демократиялық құндылықтар жарияланды. Дін 

мемлекет ісінен тысқары болуы тиіс деп көрсетілді. Барлық халықтар сот 

алдында тең, әр халықтың соты олардың әдет-ғұрыптарын ескеруі тиіс делінді. 

Міржақып Дулатұлы – «Алаш» либералды-демократиялық партиясының 

бағдарламасын жасағандардың бірі. Өзінің бүкіл саналы ғұмырында «күш 

көрсетпеу философиясын» насихаттады. Оның танымының кеңдігі шексіз 

болды және замандастарын таңқалдыратын еді. Ол журналист, жазушы, 

публицист, тарихшы, лингвист, түркітанушы, филолог, географ, педагог, ақын, 

композитор, мемлекет қайраткері, ойшыл болды. М.Дулатұлы өскелең ұрпаққа 

өзінің жалынды жырларымен, қоғамдық істерімен, жеке басының үлгісімен 

әсер етті. Оның барлық публицистикасы, өлеңдері халықтың мүддесін танытты. 

Жастардың бойына халықтың салт-дәстүріне деген құрмет сезімін сіңіруге, 

туған жерге деген махаббаты дарытуға, жалпы өскелең ұрпақты тәрбиелеуге 

көп күш жұмсады. Оның 1909 жылы Қазанда жарық көрген «Оян, қазақ!» атты 

өлеңдерінің тұңғыш жинағы қазақ халқының ұлттық сана-сезімінің оянуына 

үлкен ықпал етті. 

«Көзіңді аш, оян, қазақ, көтер басты, 

Өткізбей қараңғыда бекер жасты. 

Жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, 

Қарағым, енді жату жарамас-ты». 

Міржақып Дулатұлы өз жинағын «Оян, қазақ!» атты осы өлеңімен 

бастаған еді. - «Қазақ халқы Ресейдің тәуелділігіне түсті, ешқандай құқығы 

қалмады. Халықтан жиналатын салық оның қажеттіліктерін өтеуге 

жұмсалмайды. Патша билігі қазақтарды Шыңғысханның ұрпақтары ретінде 

геноцидке ұшыратуға дайын болды, - деп жазады М.Дулатұлы [5]. 

«Оян, қазақ!» жинағы аз уақыт ішінде екі рет қайта басылып шықты, 

кейін тәркіленді. Бұл кітаптың жарыққа шығуы қазақ зиялыларының патша 

билігінің отарлық саясатына және орыс шаруаларының қазақ далаларына 

жаппай қоныс аударуына қарсы бас көтеру ретінде бағаланды. Бұл жинақ бір 

деммен жазылып шыққандай. Барлық өлеңдер қазақ халқының саяси санасын 

ояту, жалпақ жұртқа жалпыадамзаттық материалдық және рухани 

құндылықтарға бет бұру қажеттілігін түсіндіру деген ортақ идеяның астына 

бірігіп, ортақ ақындық ойға бас игендей. 

Кейінгі жылдары ақынға қарсы қылмыстық іс қозғалып, қазақ 

зиялыларының көрнекті өкілдерінің бірі патша билігі тарапынан қуғын-сүргінге 

ұшырайды. Бір жарым жыл бойы, 1911 жылғы 6 маусымнан 1912 жылдың 

соңына дейін ақын Семей қаласында орналасқан түрмеде болды. Қуғын- 

сүргінге қарамастан, М. Дулатұлы әдебиет саласында жемісті қызмет етті. Өз 
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шығармашылығын әйел адамдардың құқығының тапталуы тақырыбына 

бағыттап, жарыққа оның «БақытсызЖамал» романы шығады. 

«БақытсызЖамал» романында М. Дулатұлы қазақ ауылында салтанат 

құрған патриархалды-феодалдық тәртіптің құрбаны болған қазақ қызының  

ауыр тағдыры туралы қалам тербейді. Әйел адамдардың эмансипациясы, 

олардың әлеуметтік құқықтарын қорғау тақырыбын автортөңкерістен кейін 20- 

жылдары көркемөнер үйірмелерінде қойылатын «Балқия» пьесасында 

дамытады. 

1928 жылдың соңында М. Дулатұлына буржузиялық-ұлттық қозғалысты 

жаңғырту жолында заңсыз әрекет етті деген айып тағылды. Ол қамауға алынып, 

ату жазасына кесілді, кейін өкім он жылға бас бостандығынан айыру жазасына 

алмастырылды. М. Дулатұлы 1935 жылы 5.қазанда түрмеде қайтыс болды. Ұзақ 

уақыт бойы М. Дулатұлының есімі мен шығармашылығын еске алуға тыйым 

салынды. Тек 1988 жылы 4.қарашада оның аты мен шығармашылығы қалпына 

келтірілді. Ол қазақ әдебиетінде орны ерек ақын және ұлт-азаттық қозғалыс 

көшбасшыларының бірі ретінде мойындалды. 

Кеңестік кезеңдегі қазақ жазушысы, публицист, педагог, қазақ 

әдебиетінің негізін салушылардың бірі Мағжан Жұмабаевтың өмірлік жолы 

қиыншылыққа толы болды. Мағжан Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда 

Петпопавл уезінің Сарыайғыр болысында дүниеге келген. Ол бай отбасында 

туды, әкесі Бекен би әрі болыс басшысы болды. Төрт жасынан бастап болашақ 

ақын шығыс тілдерін меңгеріп, әдебиетке бет бұра бастайды. Поэзия әлеміне 

жасаған бірінші қадамдарынан-ақ оның тума талант иесі екендігі байқалады. 

«Шолпан» атты жыр жинағы (1912) М.Жұмабаевқа үлкен танымалдылық 

әкелді. Ақын өлеңдерінен ұлт-азаттық күрестің үні барған сайын айқын шыға 

бастады. Ақын өзінің «Өткен күн» атты өлеңінде жоңғарларға қарсы соғыстағы 

батырлардың есімдерін мәлім етеді. Ол үшін шынайы батыр – «өз ұлтын есінен 

шығармаған» адам. М.Жұмабаев қазақтардың алаңсыз күн кешуі үшін 

бостандық, білім, саяси сауаттылық қажет деп санады. Отандастарына 

«Бақытсыз қазақ» атты өлеңін арнады [6]. 

М.Жұмабаев өз жерін шексіз сүйді, аспанмен таласқан таулардың, 

дархандай кең даланың, ит тұмсығы батпас қалың ормандардың, мөлдір таза 

өзен-көлдердің әдемілігін жырлады. Бұл ақынның  «Көкшетау»,  «Жазғы   таң», 

«Қысқы   жол»,   «Қайың»,   «Орман»,   «Күннің   батуы», «Жел», «Толқындар», 

«Орал таулары» атты туындыларынан байқалады. Авторды әйел тағдыры да 

алаңдатты:«Гүлсім», «Бәрінен де сен сұлу», «Жәмиля» және т.б. «Батыр Баян» 

поэмасында ол батырлық пен мейірімділікті, махаббат пен достықты жырлады, 

көзсіз ашулық пен жек көрушіліктің қайда жетелейтіндігін көрсетті.Ақынның 

көптеген өлеңдерінде жақсылық пен жамандық, өмір мен өлім күреске 

түседі.«Толқындар», «Жел», «Армандар», «Жаралы», «От», «Көңіл-күй» 

өлеңдері – соның айғағы. Мағжан Жұмабаевтың түсінігінде өмір мен өлім қатар 

жүреді, сондықтан өлімнен қашқан Қорқыт қайта-қайта жаңа зиратқа тап 

болады. Алайда, Қорқыт туралы поэманы тәмамдай келе, ақын «Өзімді 

аямаймын, халқымның игілігі үшін қолымнан бірдеңе келсе, жан пида» - дейді. 
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1930 жылы Мағжан Жұмабаев тұтқындалып, он жылға бас 

бостандығынан айырылды. А.М. Горькийдің жұбайы А. Пешкованың 

ықпалымен мерзімінен бұрын босатылып, 1936 жылдың соңында туған 

ауылына оралады. 1937 жылдың маусымында Алматыға келіп, 1937 жылы 

30.желтоқсанда қайта тұтқындалып, ату жазасына кесілді. 

Қазақстанның көрнекті мәдениет қайраткерлерінің бірі – Ахмет 

Байтұрсынұлы (1873-1937 жж). Оның бүкіл ғұмыры қазақтардың ұлттық сана- 

сезімін қалыптастыруға, мәдениетті, білім-ғылымды дамытуға, халық 

шығармашылығымен қатар, ұлттың рухынғасырлар тоғысында сақтауға деген 

қамқорлықпен өтті. М. Әуезов 1923 жылы Ахмет Байтұрсынұлының қазақ 

халқының алдындағы теңдессіз үлесін ескере отырып, оны «қазақ 

зиялыларының көсемі» - деп бекер атамаған. Ахмет Байтұрсынұлы – ақын, 

ғалым, түркітанушы, аудармашы, педагог, публицист, қоғам қайраткері. Өз 

заманында орын алған әділетсіздіктің, сталиндік репрессияның құрбаны болды, 

жарты ғасыр бойы оның есімін атауға тыйым салынды, Қазақстан тарихынан 

өшірілмек болды. Ұлы Қазан төңкерісіне дейін-ақ ол ағартушы ғалым, 

лингвист, түркітанушы, орыс поэзиясының дарынды аудармашысы, бірқатар 

оқу әдістемелерінің авторы ретінде кең танымалдылыққа ие болды. 

Энциклопедиялық ақылы мен жан-жақты дарындылығы үшін көрнекті орыс 

жазушылары Ахмет Байтұрсыновты «қазақтың Ломоносовы» деп атады. Алаш 

Орда көшбасшыларының бірі және «Қазақ» газетінің редакторы болғандықтан, 

патша билігі тарапынан бірнеше рет тұтқындалды. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ 

фольклорына өлшеусіз үлес қосты. Ол фольклорлық туындыларды 

жинақтаумен және оларды жарыққа шығарумен айналысты. Соның ішінде, 

«Жоқтау» жинағын жариялады, ал 1895 жылы «Торғай газетінде» «Қазақтың 

наным-сенімдері мен мақал-мәтелдерін» жариялады. 

1905-1907 жж. бірінші орыс революциясы оған өзгерістердің орын 

алуына деген үміт сыйлады, ол халық көтерілістеріне белсене қатысты, қазақ 

зиялыларының тобын ұйымдастырып, олармен бірге Петербургтегі үкіметтің 

атына петиция жолдады. 1909 жылы жандармдар оны тұтқындап, сегіз айға 

Семей түрмесіне қамады. Кейін оны қазақ жерлерінен тыс аймақтарға айдауға 

жіберді, алайда Ахмет Байтұрсынұлы өз халқының бостандығы үшін күресті 

тоқтатқан жоқ[7]. 

Сол жылдары ол өлең жазып, орыс классикасын, соның ішінде 

И.А.Крыловтың туындысын қазақшаға аударды. А.Байтұрсынұлының «Қырық 

мысалы» 1909 жылы Петербургте жарық көрді. Ол оны ақын, аудармашы және 

халық үшін шынайы жаны ауыратын ұлтжанды азамат ретінде танытты. 

«Маса» атты өлеңдер жинағы жеке басылымдармен 1911.жылы және 1914 

жылы Орынборда жарияланды. Халықты артта қалушылықтың торынан 

босатуға ұмтыла отырып, Ахмет Байтұрсынұлы жалпыхалықтық ағартуды 

жүзеге асыруғы тырысты. Қазақ тілінің табиғатын зерделей отырып, ол тілтану 

жөнінде мақалалар мен оқулықтар жазды, кейін оның осы саладағы ғылыми 

зерттеулері жарық көрді. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет арқылы ұлттық сана- 

сезімді қалыптастыруға тырысты. 
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Шығармашылық қызметін ұлттық сананы қалыптастыруға, сонымен 

қатар, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Сәбит Дөнентаев сынды көрнекті 

саяси және қоғам қайраткерлері ықпал етті. Олар қазақ қоғамының әлеуметтік 

және ұлттық мүдделерін қорғады, этникалық бірегейліктің сақталуы үшін, 

тәуелсіздік үшін жан аямай күресті. 

Қазақ зиялыларының басты жетістігі – олардың дер кезінде 

бүкілресейлік дамудың басталғандығын көріп, қазақ қоғамын терең ұйқыдан 

оятуға тырысуында, ұлттық сана-сезімді қалыптастыруында, діттеген 

мақсаттарға жету үшін бірінші орыс революциясы әкелген әлеуметтік және 

саяси бостандықты қолдана отырып, қажет құралдарды іздеуінде, халықты 

патриархалды-таптық артта қалушылықтан алып шығуға тырысуында. 

Халықтыңбасына қара бұлт үйірілген қиын-қыстау кезеңде қазақ зиялылары өз 

шығармашылығы, қоғамдық және саяси қызметі арқылы ұлттық сананы 

қалыптастыра отырып, патша билігінің отарлық езгісінен құтылуға, білім мен 

өрлеу жолын көрсетуге өлшеусіз үлес қосты.Әлбетте, бұл қиын жол болды, 

күрес жолы, шиеленістер мен ізденістердің жолы болды. 

Қазақ зиялылары, бүкіл қазақ халқы ғасырлар бойы армандаған 

тәуелсіздік қазір тарихи нақтылыққа айналды. Қазақстан өз тізгінін өз қолына 

алғанына жиырма сегіз жыл болды. ХХ ғасырдың соңында қазақ зиялылары 

шығармашылығының ықпалымен қалыптасқан ұлттық сана-сезім енді жаңа 

трансформацияны қажет етуде. Төртінші өнеркәсіптік революция кезеңіне аяқ 

басқан Қазақстан қоғамы рухани жаңғыруды қажет етеді, ал өзінің ұлттық 

идеясы ретінде «Мәңгілік ел» болуды місе тұтуда. 
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ӘОЖ 130.3.1 

КЕҢЕСХАНОВ А.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫНЫҢ 

ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазақ зиялыларының қалыптасуы отарлық кезеңмен, ауыл 

шаруашылығы, өнеркәсіп, мәдениет, білім және қоғамдық өмірдің өзге де 

маңызды салаларында мамандардың сапалық тұрғыдан өсуіне кері әсерін 

тигізген патша билігінің дискриминациялық саясатымен сипатталатын ұзақ 

және күрделі үрдісті танытады. 

Қазақстанда XX ғасырдың басында орын алған әлеуметтік- 

экономикалық және саяси үрдістер қазақ қоғамының рухани өміріне, білім беру 

саласына терең ықпал етті. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси 

өміріндегі түбегейлі өзгерістер халықтың қоғамдық санасының біржолата 

өзгеруінің алғышарты болды және қазақ қоғамында жаңа идеялардың, 

көзқарастардың туындауын айқындай отырып, ұлттық сана-сезімнің оянуына 

жол ашты. XX ғасырдың басы зияткерлік әлеуеттің дамуындағы жаңа кезеңге 

айналды. Мәдени тұрғыдан алғанда бұл, әуелі, аздаған адамдардың –  

әлеуметтік құрылымның жоғарғы тобының еуропалық мәдениетті және жаңа 

құндылықтарды игеруінен көрініс тапты. 

Қазақ зиялылары Еуропаның оқу орындарында білім алу барысында 

шығыстағы ұлттық қозғалыстың ғана емес, батыстағы буржуазиялық 

революциялардың да, отандастарының патша билігіне қатысты оппозициялық 

көңіл-күйлерінің қарқын ала түскен қысымының да ықпалын сезінді. 

«Мерзімді басылымның қалыптасып, дамуы өз кезегінде капитализмнің 

пісіп-жетілуіне, тауар-ақша қатынастарының, көлік және байланыс саласының 

дамуына әсер етті» [1]. 

Аталмыш кезеңде ұлттық буржуазияның сол уақытта үстемдік еткен 

орыс буржуазиясымен бәсекелестігі, сондай-ақ шетелдік капиталдың енуі білім 

беру, баспа мен байланыс салаларын реформалауды талап етті. 

Дала өлкесінің білім беру және мәдениет салаларына әсер еткен 

демократиялық мәдениет ошақтарының бірі Қазан университеті болды, ол 

ағартушылықтың даму орталығы болды. Берілген оқу орнынды білім алу 

ұлттық интеллегенция өкілдерінің ғылыми көзқарасының қалыптасуына, 

ұлттық тіл мен әдебиеттің қалыптасуына жағымды ықпал етті, сонымен қатар 

жас ұрпақты халықтар бірлестігі рухында тәрбиелеуге зор ықпал етті. 

Қиын жағдайларда жүргізілген және біржақты болмаған халықтық білім 

беру жүйесін құру процессі ұлттық интеллигенцияның алғашқы өкілдерін 

қалыптастыруда аса зор мәнге ие болғандығын ата өту керек. Ресейдің білім 

беру орындарын бітірген қазақ интеллигенциясының өкілдері өздерінің 

білімерін және ағартушылық идеяларын туған өлкесінің жас өкілдері арасында 

таратты. 
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Жаңа интеллигенцияның үздік бөлігі қазақ қоғамының мүдделерін 

қорғағандығын және рухани құлдыққа қарсы болғандығын да атап өту керек. 

Өткір әлеуметтік, интеллектуалдық және адамгершілік сезімеріне ие болған 

қазақ ұлттық интеллигенциясының өкілдері тұлғаның қоғамдағы орны, 

халықтың жаңа қоғамды құруға көзқарасы мәселелерін алдыңғы қатарға 

шығарды. 

ХХ ғасырдың басында Қазақстанда күрделі саяси және әлеуметтік 

жағдай қалыптасты. 1905-1907 жылдардағы алғашқы орыс революциясы, 1914- 

1918 жылдардағы Бірінші Дүниежүзілік соғыс, қазақтардың 1916 жылғы  

ұлттық азаттық қозғалысы, капитализмнің дамуы, және Ұлы Қазан социалистік 

революциясы қазақ халқының жаңа тарихының маңызды тармақтары болып 

табылады. Саны аз ұлттық интеллигенция берілген жағдайда тәуелсіздік пен 

еркіндікке күресін бастады, олар патшалықтың отаршылық қысымына және 

жәргілікті патриархалдық-рулық биліктің екі жақты қысымынан құтылуға 

ұмтылды. «Қазақ интеллигенциясының негізгі жетістіктерінің бірі - 

«жалпыресейлік даму кезеңінің басталуын уақытында байқады, қазақ қоғамын 

қозғалысқа келтіру құралдарын іздеді, ол үшін олар бірінші орыс революциясы 

берген әлеуметтік және саяси еркіндікті қолданды, халықты патриархалды- 

рулық мешеуліктен құтқаруға, қазақ халқын патшалық отаршылдықтан 

босатуға, оларға білім және прогресс жолдарын көрсетуге, мемлекеттік 

тәуелсіздікке қол жеткізуге ұмтылды». Бұл қиын кұрес, күрделі шиеленістер 

мен ізденістер жолы болғандығы сөзсіз»[2]. 

ХХ ғасырдың басында Қазақстанда демократиялық мәдени дәстүр 

рухындағы білім беру қызметі екпінді дамыды. Барлық жерлерде бастауыш 

мектептер, орыс-қазақ училищелері ашыла бастады. Қазақ жастары Ташкенттің, 

Орынбордың, Омбының арнайы білім беру орындарында, сонымен қатар Қазан, 

Петербор, Томск университеттерінде білім алды, соның нәтижесінде олардың 

көпшілігі ауылды жерлерге білім беру қызметіне бағытталды, ал бір бөлігі – 

медицина, мәдени-ағартушылық және әкімшілік мекемелерге бағытталды. 

Қазақ ұлттық интеллигенция өкілдері халықты мемлекеттік тәуелсіздік 

жолында дамытуға бағыттады, білім алуға, ғылым және өнермен айналысуға 

үгіттеді. Берілген процесте қазақ халқының өмірін сипаттауға және оның 

мүдделерін қорғауға өз үлесін қосқан қазақ әдебиетіне ерекше рөл бөлінді. 

Білім берудің дамуына мерзімді баспасөз басылымдары жағымды ықпал 

етті, олардың ішіндегі ең атақтысы «Қазақ» газеті болды. Берілген газеттің 

редакторы Ахмет Байтұрсынов, ал жауапты хатшысы – Міржақып Дулатов 

болды. Сонымен қатар, «ұлттық мәдениет пен білім берудің дамуына 1911-1915 

жылдары шығарылған «Айқап» журналы да елеулі ықпал етті, ол әдебиеттің, 

тілдің және ұлттың өзін-өзі тануының дамуына ықпал етті»[3]. 

Қарама-қарсы процестер – бір жағынан – қоғамдық өмірде жаңа 

тенденциялардың қарқынды дамуы, ал екінші жағынан – берік ескі феодалдық 

ұстанымдардың бар болуы әдебиетте де күрделі ахуал тудырды. Одан сайын 

шиеленіскен таптық, идеологиялық күрес жағдайында, өзінің  еңбектерінде 

және пікірлерінде қоғамдық мәселелерді ашық көтерген жазушылар 
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арасындағы ажырау да шиеленісе түсті. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің 

кертартпа ағымының өкілдерінің туындыларындағы негізгі сарын өткенді 

идеализациялау, ислам дінін уағыздау, халыққа қарсы патшалық 

самодержавиені қолдау болса, демократиялық бағыттың Сұлтанмахмұт 

Торайғыров, Мұхамеджан Сералин, Сәбит Дөнентаев, Спандияр Көбеев, 

Бейімбет Майлин, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Шәкәрім 

Құдайбердиев, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов сияқты өкілдері – 

ақындар, жазушылар, аудармашылар, журналисттер, қоғамдық-саяси 

қайраткерлер, Абай Құнанбаевтың, орыс реализмінің дәстүрлерін жалғастыра 

отырып, революциялық-демократиялық басылымдар беттеріндегі өздерінің 

әдеби туындыларында, публтцистикалық мақалаларында патриархалды-рулық 

қатынастардың қалдықтарын, діни фанатизмді сынады, әлеуметтік теңдік үшін 

күресті, патшалықтың отаршылық саясатына және капиталистік 

пайдаланушылыққа қарсы шықты, халықты білім алуға, отырықшылық пен жер 

өңдеуге шақырды, әйелдер қауымының теңдігі туралы мәселелерді көтерді. 

ХХ ғасырдың басында Қазақстанның мәдени байланыстары күшейді. 

Алдыңғы қатарлы ақындар мен жазушылар, орыс және Батыс Еуропа 

классиктеріне көбірек жүгіне отырып, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. 

Толстой, И.А. Крылов және басқа да орыс сөз шеберлерінің еңбектерін қазақ 

тіліне аудара бастады, соның ішінде аталмыш тұлғалардың Батыс Еуропа 

мәдениеті еңбектерінің аудармалары да қазақ тіліне аударылды. Сонымен қатар 

қазақ әдебиетінің жанрлық құрамы да түрлене түсті: дәл осы кезеңде алғашқы 

қазақ романдары, драмалары, әңгімелері жазылды, баспасөзде алғаш рет сынақ 

мақалалар, очерктер пайда бола бастады, сатира дамыды. Қазақ әдебиеті 

дамудың жаңа сапалы сатысына көтерілді, және қазақ тілінде кітап шығару 

өңірдегі білім берудің дамуына елеулі ықпал етті. Ғасыр басындағы аз уақыт 

ішінде шамамен 200 кітап басылып шықты, соның ішінде орыс 

жазушыларының аударылған шығармалары да бар. Сонымен қатар «қазақтың 

ұлттық шығармашылық үлгілері, Шығыс классиктерінің шығармалары, діни- 

батырлық поэмалар (қиссалар)» да басылып шығарылды [4]. 

Тағы бір айта кететін жағдай, өңірдің тарихын, табиғатын және 

геологиясын тереңірек зерттеу мақсатында «Орыс географиялық қоғамының» 

бөлімдері, статистикалық және басқа да ғылыми және өндірістік комитеттері 

құрылды, бұларда орыс ғылымдарымен қатар, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан 

Бөкейханов, Бақытжан Қаратаев, Жақып Ақбаев, Жаханша және Халел 

Досмұхамедовтар және т.б. еңбек етті, олар қазіргі уақытқа дейін құтты ақпарат 

көзі ретінде қолданылатын көптеген құнды ғылыми еңбектер қалтырды. 

Қорытынды жасай келе, қарастырылып отырған кезеңде қазақ қоғамы 

шовинистік отаршылық идеологиясы және еркіндік пен тәуелсіздік 

идеологиясы арасындағы күрес жүріп жатқан күрделі табиғи кезеңді басынан 

өткеріп жатқандықтан, халықтың қоғамдық санасы біркелкі болмады және 

күрделі құбылыс түрінде болды. Қазақ интеллигенциясының алдыңғы қатарлы 

өкілдерімен белсенді таратылған «идеялары қоғамның білім беру мен 

мәдениетті дамытуға ұмтылуына, өзіндік танымының қалыптасуына ықпал етті, 



45  

халықтың құқықтық танымына, адамгершілігіне үлкен ықпал етті». [5]. ХХ 

ғасыр басындағы қазақ интеллигенциясының өкілдері ұлттық және қауымдық 

құндылықтар мен мүдделерді қорғауды өзінің басты міндеті ретінде 

қабылдады. Олардың басты ерекшеігі – тәуелсіз мемлекеттікті құруға, 

отаршылдық қанаудан құтылуға ұмтылуы , әр адамның және әр халықтың 

өзіндік танымынға және бүкіл әлемдік білім беру тәжірибесі және мәдениеті 

жетістіктеріне еркін қол жеткізуі сияқты қоғамдық құндылықтар үшін күресі 

болды. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Проблема гуманизма и гуманистического понимания сущности 

человеческого бытия занимает в творчестве аль-Фараби особое место,  

становясь центральным ядром его социально-философских и морально- 

этических рассуждений. 

Категория нравственности определяет меру человечности каждого 

индивида, в тоже время служит мерой человечности государства. Концепт 

«нравственное государство» должен стать императивом развития государства, 

которое в своей многообразной и разносторонней деятельности доминантно 

целеполагает преобладание в общественных отношениях нравственных 

ценностей и мотивов. Уважение чести и достоинства человека, признание 

жизни как ценности, безопасная жизнедеятельность человека - вот главные 

векторы движения к «нравственному государству». Казахстан строит 

продуманную стратегию социокультурного и духовно-нравственного развития 

нашей страны. Она необходима для того, чтобы сохранить свою идентичность, 

самостоятельность и независимость в условиях стирания границ между 

государствами и странами [1]. 

Многогранное творчество Абу Наср аль-Фараби проходило в контексте 

диалога тюркской, античной, исламской и христианской культур, в нем 
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сформировалась установка на толерантность в культуре и культуру 

толерантности. 

Аль-Фараби понимал принцип гуманизмакак божественный принцип. В 

«Трактате о взглядах жителей добродетельного города» аль-Фараби 

разрабатывает диалогическую модель управления государством-городом. В 

этом городе добродетель выступает как категория единства религии и науки, 

веры и разума, ведущая к единению и согласию людей. Для аль-Фараби очень 

важной задачей было достижение согласия во взглядах, только в этом контексте 

возможно было осуществление политического диалога, религиозного диалога, 

диалога между правителем и народом, между людьми. Абу Наср аль-Фараби 

считал, что достичь такого единства можно через диалог, если у всех жителей 

добродетельного города будет одна единственная цель - достижение всеобщего 

счастья, под которым он понимал единство, согласие, мир, то, что называлось 

гармонией души и тела[2]. 

Философия аль-Фараби призвана культивировать, воспитывать и 

развивать добродетели человека, человек же, в свою очередь, призван жить в 

соответствии с добродетельной жизнью и поступать согласно лучшим 

побуждениям и устремлениям души. Разум человека направляет, руководит 

стремлениями и побуждениями, облагораживает их посредством воспитания, 

обуздывает, посредством рассудительности, чрезмерные стремления чувств и 

аффекты души. Способность к творчеству, способность к познанию, 

заложенная в человеке изначально, внутренне ему присущая, определяет 

возможность совершенствования человека и достижения им счастья. Как своего 

совершенства, так и счастья человек может достигнуть лишь в обществе и через 

систему общественных отношений, складывающихся между людьми. А это 

значит, что свои природные склонности, свой характер, темперамент каждый 

индивид должен соизмерять с требованиями общества и его системы, 

определяющими и включающими, в свою очередь, такую систему параметров 

поведения, которая не достаточна, если осуществлять ее в соответствии с 

природными склонностями, характером, страстями и т. д. Эти требования 

«совместного проживания людей» обусловливают потребность воспитания 

человека, формирования в нем добродетелей, которые не даются от природы, а 

воспитываются миром человеческой культуры, заставляя человека поступать не 

только сообразно его желанию, но и следуя долгу[3]. 

Важнейшим условием для достижения счастья, которое в первую 

очередь подчеркивает аль-Фараби, является свободный выбор действий 

человека и основанность этих действий на свободе воли. Аль-Фараби придает 

большое значение свободе человеческой воли, возможности свободного выбора 

между добром и злом. Свобода воли определяется разумной способностью 

души и свойственна исключительно человеку, являясь необходимым условием 

выработки и укрепления добродетелей. Действие и поступок должны быть 

высоконравственными - вот максима любого действия, тем более, жизненного 

поступка человека, которые заданы целью служению Богу, т. е. подчинены 

высшему, совершенному. Поступок должен быть таковым, чтобы за него 



47  

человек не только не должен был испытывать стыда, но и становился примером 

для других, каковыми были дела и поступки Мухаммада для всех мусульман, 

потому они и были зафиксированы в памяти людей и в письменном слове, 

ставшем кодексом чести правоверных [4]. 

Так как люди обладают свободой выбора, они в состоянии совершать 

различные поступки, результаты которых не всегда приносят добро. Выбор 

истинного жизненного пути, говорит аль-Фараби, как этому учили 

древнегреческие мудрецы и философы Сократ, Платон и Аристотель, 

заключается не в том, чтобы следовать внешним, эмпирическим, повседневным 

целям человеческого существования, которые, как раз-таки, и ставят целью 

достижение богатства, удовольствия и т.д. в их эмпирическом измерении, а в 

том, чтобы следовать самодовлеющему и самодостаточному бытию, не 

требующему для своего осуществления внешних по отношению к нему 

условий, где эмпирическая жизнь и ее ценности - лишь средство и 

определенное условие, но не самоцель. 

Анализ «модели» высоконравственного человека в понимании Второго 

Учителя приводит нас к следующим выводам. С одной стороны, идея 

совершенного человека предстает как концентрированное выражение идеала, 

обусловленного традиционным мировидением, присущим данному 

конкретному обществу, с другой стороны, она показывает, что в диалектике 

индивидуального и общечеловеческого приоритет принадлежит всеобщим 

нравственным истинам, поискам добра, вневременного смысла жизни, так как 

объективным свойством морали является всеобщность ее требований, а ее 

заповеди выступают как всеобщие законы мироздания [4]. 

Для аль-Фараби знание является нравственной добродетелью, поэтому 

противоположные идеальному городу города определяются по когнитивному 

признаку. Показателем невежественности городов становится нравственно- 

психологическая характеристика их жителей. Она делает невозможным 

принятие невежественного образа жизни и поведения за эталон нравственного 

совершенства, поскольку «невежественные города» являются выражением 

потребительского отношения к миру, где, в лучшем случае, формируются 

прагматические ценности и проявляются нравственные пороки и недостатки, 

спектр которых достаточно широк: от эгоизма, тщеславия и лени до хитрости, 

скупости и властолюбия. Негативные характеристики невежественных городов 

- это то, что необходимо преодолевать людям, перевоспитывать в тех из них, 

кто такими качествами обладает, и не допускать их развития в тех, кто 

таковыми не обладает. 

Именно нравственность и нравственная жизнь есть конечная цель 

государства и индивида в рассуждениях аль-Фараби. 

Особое место в учении аль-Фараби занимает учение о совершенном 

человеке. С.Г. Сатыбекова отмечает: «Полагая, что государство устроено 

наилучшим образом тогда, когда каждый его член занимает  место, 

максимально соответствующее его индивидуальным задаткам и возможностям, 

Фараби считал, что любой человек способствует достижению общей цели, если 
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постоянно совершенствуется» [4]. Для Фараби каждый член общества и его 

жизнь является общественной ценностью. Достижение счастья - цель 

существования человека как неотъемлемой части общества, что предполагает 

необходимость знания того, «что следует совершить для достижения счастья» 

[3]. Счастье предполагает теоретическое знание и практические действия, 

основанные на знании добродетелей. «Это такая цель, которая достигается 

добродетельными поступками, вроде усвоения знания при обучении и 

получении уроков и усвоения искусств при их изучении и старательном 

выполнении (соответствующих им) работ.» [3] Таким образом, Фараби создал 

свою теорию построения гражданского общества на основе стремления 

человека к умственному воспитанию (человек может достигнуть совершенства 

лишь в том случае, если умственно развит). Разум не только атрибут человека, 

но и начало его духовного и морального воспитания. 

Идеи аль-Фараби по поводу развития гражданского общества и в 

настоящее время не утратили своей привлекательности и научной ценности. 

Исламский ренессанс и связанные с ним проблемы актуализируются во 

всех сферах современного общества, и в связи с этим усиливается интерес к 

творчеству арабомусульманских и тюркских философов, а для Казахстана 

наиболее значимой является, конечно, историческая фигура аль-Фараби. В 

средние века одной из форм оппозиции господствующему религиозному 

мировоззрению выступила философия, опиравшаяся на светское знание и 

авторитет разума. По мнению аль-Фараби, наличие разума у человека выделяет 

его из природного мира, позволяет ему действовать не сообразно 

божественному предопределению, а сообразно своим рационально понятым 

целям; в деятельности разума проявляется творческая активность человека, 

позволяющая ему создавать то, чего нет в природе, преодолевать 

ограниченность собственного конечного бытия[3]. 

Все части его учения: онтология, логика, психология, этика и др. 

подчинены утверждению идеала нравственности, совершенного человека, 

совершенного общества. Проблема идеального государственного устройства, 

соотношения философии и религии, интерес к идеальному правителю, 

нравственные ценности человека, - все эти вопросы имели свои корни в 

действительных проблемах исламского общества, современного аль-Фараби. 

Усилия философа были направлены на создание синтеза политической 

греческой мысли и религиозных установок средневекового общества и его 

мировоззрения, на выработку универсальной теории образцового государства, 

призванного реализовать основную цель жизни каждого человека и общества в 

целом, а именно: достижение счастья и осуществление нравственного идеала. 

Добродетельный город - город, в котором жители помогают друг другу в 

достижении совершенства, является отражением порядка и гармонии, 

позволяющих осуществить идеалы нравственности, счастья в земной, 

посюсторонней жизни человека. 
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Нравственно-эстетический идеал является основой представлений 

личности о самых глубинных духовно и сущностно значимых понятиях - о 

красоте, добре и зле, дружбе и любви, уважении к старшим, верности Родине. 

Воспитание у человека потребности в существовании нравственно- 

эстетического идеала - процесс сложный, трудно поддающийся 

педагогическому контролю, испытывающий великое множество влияний со 

стороны       среды,       социокультурных       и экономико-политических 

взаимоотношений в обществе, существующих традиций страны, региона и 

семьи. Тем не менее, и это доказывает многолетний опыт строительства 

советского еще государства, педагогически организованная культурно- 

образовательная среда, глубоко осмысленные и систематизированные в нужном 

направлении, гуманистически выстроенные взаимоотношения «учитель- 

ученик» способны направлять этот процесс, формировать устойчивый 

нравственно-эстетический идеал совершенного человека, идеал совершенных 

во всём отношений. Совокупность данных компонентов можно обозначить как 

особый воспитательный механизм формирования нравственно-эстетических 

идеалов, в основе которого лежит цель раскрытия для конкретного человека 

личной значимости обладания устойчивой системой нравственно-эстетических 

ценностей, гуманного отношения к миру, к другим людям, к самим себе[3]. 

Социальный идеал у аль-Фараби тесно связан с понятием 

«человечность», которое реализуется через целесообразную, разумную 

деятельность «совершенного» человека.Способ достижения идеала, как думал 

альФараби, - воспитание жителей по нравственным нормам, природно- 

социальному праву. Второй способ - это подражание идеалу, образцу. Это путь 

наблюдения за добродетельными людьми и подражание может быть 

сознательным и бессознательным. 

Нравственно-эстетические ценности носят общечеловеческий характер, 

они выполняют регулирующую функцию, охватывают все стороны бытия, 

включаются как в национальные ценности, так и в ценности семьи, 

образования, труда, и что особенно важно для современного социокультурного 

процесса - в ценности гуманизации общественных отношений. 

Гуманистические идеи аль-Фараби особенно актуальны в свете решения 

современных проблем образования, призванного решить проблему воспитания 

и формирования гражданина, понимающего свой долг перед обществом и 

способного к восприятию ценностей другой культуры и веры, воспринимая их 

как составную часть общечеловеческой культуры. 
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МҮТӘН Г.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қаласы 

 

ЖАСТАР СУБМӘДЕНИЕТІ: ӘЛЕУМЕТТІК-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ФЕНОМЕН 

 

ХХ ғасыр дамыған мемлекеттердің саяси және экономикалық жаңғыруы 

қоғам өмірінің әлеуметтік-мәдени негіздеріне тиісінше ықпал етті, 

индустриалды дамыған елдер халқының едәуір бөлігінің, әсіресе жастардың 

өмір салты мен дүниетанымындағы түбегейлі өзгерістерге әкелді. 

Қазіргі қоғамның сипатты феномендерінің бірі жастар субмәдениеті 

болды, олардың таралуын зерттеушілер постиндустриялық қоғамға көшумен 

және тиісті әлеуметтік-мәдени трансформациялармен байланыстырады.Алайда, 

постиндустриялық қоғамда субмәдениеттердің пайда болуының субмәдени 

үдерістергетәуелділігін қарауға жүгінбес бұрын, "жастар субмәдениеті"  

ұғымын нақты анықтау қажет. 

Американдық әлеуметтанушы Д.Рисмен енгізген «субмәдениет» термині 

әлеуметтік дискурста жекелеген әлеуметтік категориялар мен адамдар 

топтарының мәдениетін білдіру үшін қолданылды, бұл оның 

тасымалдаушыларының әлеуметтік ерекшелігіне немесе өмір салтына 

байланысты жалпы, қалыптастасқан мәдениеттен ерекшеленді. Жастарға 

қатысты «субмәдениет» термині бейресми жастар қоғамдастықтарының 

мәдениетін білдіру үшін қолданылады, оған құндылық-дүниетаным мен мінез- 

құлықтың белгілі бір жиынтығы, ерекше эстетикалық қалаулар, киім мен 

сыртқы түрдің ерекшеліктері, өмір салты және т.б. кіреді [1,112б]. 

С.И. Левикованың пікірінше, "жастар субмәдениетінің пайда болуы мен 

рәсімделуі әлеуметтік феномен ретінде индустриялық қоғамның дамуына 

дайындалды және индустриалды дамыған қоғамның постиндустриализмге 

көшуінің басында болды" [2,616б]. 

Д.В. Сочивко және Н.А. Полянин жастар субмәдениетінің таралуының 

келесі негізгі себептерін қарастырады: қазіргі қоғамдағы жалпы әлеуметтік 

дағдарыстың салдары; отбасы, тәрбие және білім беру институтының 

дағдарысы; мәдениет пен бұқаралық ақпарат құралдарының саудаға 

(коммерцияға) айналуы. 

В. В. Чернышенко қазіргі жастар субмәдениетін сипаттай отырып, 

"жаһандану және постмодерн жағдайында "классикалық" батыс және ресейлік 

бейресми топтар мен жастар бірлестіктерінің көпшілігі субмәдениетті 

семиотикалық әртүрлілікті бұзатын және оларды спецификалық күйден 

бірқалыпты күйге ауыстыратын,әр түрлі модельде көрініс беретін "жастарға 
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арналған мәдениет" еркіндік пен шығармашылыққа емес, сән мен поп – артқа 

негізделген симулякрларға айналатынын атап көрсетеді. Олар топтық 

идентификацияның қатаң модельдері негізінде өмір сүруді тоқтатады ("біз- 

олар"), олардың табиғаты" позитивті "және" негативті "деген нақты бөлінуді 

жоятын "миксті" (аралас) сипатқа ие болады[1,114б]. 

Зерттеушілер өскелең ұрпақты отбасы, білім беру мекемелерінде 

тәрбиелеу үрдісінде даралықтың басылуы, бір жағынан жастарды 

инфантилизмге, ал екінші жағынан жастар мен жасөспірімдерде асоциалды 

және антисоциалды мінез – құлықтың әртүрлі формаларының пайда болуына, 

соның ішінде субмәдениетті бірлестіктер қатарына қосылуына ықпал ететінін 

атап өтті. 

Қазіргі қоғамдағы тәрбие мен білім беру ерекшеліктері оның 

қажеттіліктерінен едәуір алшақтайды және әдетте, ескірген педагогикалық 

сызбалардың көшірмелері ұрпақтар арасындағы қайшылықтардың одан әрі 

артуына әкеледі, сонымен қатар қазіргі қоғамда жастар аға буын өкілдеріне 

қарағанда, мәдени қарым-қатынас тұрғысынан неғұрлым "ілгері" дамыған 

болып келеді. 

Ақпараттық технологиялар, мәдениеттің жаһандануы осының барлығы 

жастардың ерте, тіпті жасөспірімдік кезеңде белгілі бір саладағы білім мен 

дағдыларды игеруі, ересек туыстардың немесе мұғалімдердің білімі мен 

дағдыларынан асып түсуі, бұл жастарды маргиналды жағдайға қояды:бір 

жағынан, олардың еркіндігі мен дербестігі заңнама нормаларыменшектеулі 

(кемелділікке дейін), немесе ескірген стереотиптермен шектелген, екінші 

жағынан, жастар қызметтің көптеген салаларында, ересектерден айқын 

артықшылықтарға ие екенін түсінеді, бұл ересектерді кеңесшілер  ретінде 

әрекет ету беделі мен құқығынан айырады. Тәрбие мен білім берудің 

авторитарлық стилі «ересектер әлеміне» деген сенімсіздік пен тіпті 

жеккөрушілікті тудырады, нәтижесінде оқшаулану пайда болады, оның ішінде 

жастар субмәдениеті аясында[3,41-45б]. 

Индустрияландыру және урбанизация процестерінің нәтижесінде қала 

халқының саны күрт өсті, бұл ең алдымен ауылдық жерлерден келетін көші-қон 

ағымдарының есебінен. Қалаларда дәстүрлі қоғамның нормалары мен 

құндылықтарының жойылуымен сипатталатын ерекше әлеуметтік-мәдени орта 

қалыптасты, дегенмен, дәстүрлі қоғам құндылықтары ауылдық елді мекендерде 

әлі де болса, белгілі бір ықпалын сақтап қалды. 

Заманауи қала-атомдалған, жекелендірілген кеңістік, бұл кеңістікте 

дәстүрлі әлеуметтік байланыстар бұзылған, тиісінше, қала тұрғындарының өмір 

салтына елеулі әсерін тигізеді. Қалалық жастар жиі өздерін жалғыз сезінеді, 

отбасында қажетті көңіл бөлінбегендіктен, ата-ана жылулығын керекті 

мөлшерде сезінбейді, яғни, тұп-тура оқу орнындағы сияқты қарым-қатынас, 

формальды сипат алады. Сондықтан да болар, олар бірдей көзқарастар мен 

мінез-құлықты және белгілі бір ұқсас өмір салтын ұстанатын пікірлес 

адамдарды, құрдастарды немесе өз жасы шамалас жастарды іздеуге жеткілікті 

бос уақыт пен күш алады. Осылайша, жастар субмәдениетінің төменгі деңгейі 
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қалыптасуда, яғни, жастардың бейресми қоғамдастықтары бүгінгі күні, іс 

жүзінде әрбір ірі қалада бар, сонымен қатар, тіпті дәстүрлі, консервативті және 

кез келген әлеуметтік-мәдени инновацияларды теріс қабылдайтын ауылдық 

жерлерге де енуде. 

Ірі қалаларда өмір сүру жағдайлары жасөспірімдердің әртүрлі топтарға 

шоғырлануына әсерін тигізеді. Мұндай бейресми бірлестіктерде ұжымдық сана 

және әлеуметтік-мәдени құндылықтар туралы жалпы ұғымдар жақсы 

дамыған.Субмәдениеттің ресми, үстем мәдениеттен түбегейлі маңызды 

айырмашылықтары мінез-құлықтың өзге мәнерінде, киім стилінде, өзіндік 

құндылықтар жүйесінің болуында, ерекше лексика және басқа да нюанстардан 

байқалады.Қандай да бір субмәдениеттің өзегі ретінде, әдетте музыкалық және 

мәдени артықшылықтар, өмір салты, саяси қалаулар болады. Субмәдениеттік 

құндылықтар, салт-дәстүрлер мен атрибуттар ресми мәдениеттен ерекшеленеді, 

бірақ сонымен қатар ортақ қасиеттер де көп[4,168б]. 

Ағылшын әлеуметтанушы ғалымы М. Брейк субмәдениетті белгілі бір 

қоғамда, ең алдымен бағынышты жағдайда болған топтар арасында дамитын 

"мағыналар жүйесі, көңіл аударту тәсілдері немесе өмірлік стильдер" деп 

анықтады. Оның пікірінше, субмәдениеттің пайда болуы кең ауқымды 

әлеуметтік контексте туындаған құрылымдық қайшылықтарға өзіндік реакция. 

Осылайша, жастар ортасында субмәдени стратификацияның күрделі жүйесінің 

болуын болжауға болады. 

XX ғасырдың соңына қарай, қазіргі әлемде жастар субмәдениетінің 

таралуына әлемнің барлық елдерін қамтыған экономикалық және мәдени 

жаһандану үдерістері айтарлықтай ықпал етті, тек ҚХДР сияқты оқшаулану 

саясатын ұстанатын мемлекеттерден басқа. Мәдениеттің жаһандануының 

нәтижесінде,ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың маңызды үлес 

қосуымен,ең әуелі, ғаламтор желісінің таратуымен субмәдениеттердің негізгі 

шоғырланған ошақтары АҚШ пен Батыс Еуропа елдерінің шегінен асып,әлемге 

кеңінен танымал бола бастады.Бүгінгі таңда әртүрлі мәдени субмәдениеттерді 

қолдаушылар консервативті және діни мемлекеттерде де (Индонезия, 

Малайзия, Иран, Пәкістан) бар, азиялық мәдениеттің зайырлы елдерін 

(Жапония, Корея Республикасы, Түркия) айтпағанда. 

Субмәдениеттердің пайда болуы және кейіннен қайта құрылу үрдісі 

соншалықты тез жүрді, кейде оларды атауға, тіпті жіктеуге мүмкіндік 

болмады.Ресми мәдениетке қарсы тұру, жастар субмәдениетінің әртүрлі 

түрлерінің (эскапистік, наразылық, эпатаждық) абсурдтық микширленуіне 

әкелді.Аталған формалар жастар субмәдениетінің танымал бұқаралық 

мәдениеттің қуатты нивелирлеу қысымына қарсы тұруға бағытталған нақты 

механизмнің рөлін тиімді ойнауға мүмкіндік береді. Жастар субмәдениетінің 

қалыптасуы: қоғамның әлеуметтік-мәдени дамуында эклектизм, көптүрлілік, 

өзгергіштік, плюрализм және сол сияқты айрықша белгілері бар 

постмодернистік үрдістердің пайда болуымен бір мезгілде жүреді.[5,308б]. 

ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басындағы жастар 

субмәдениеттерінің түпнұсқалық транскрипциясын постмодернизм дәстүрінің 
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негізінде, және қазіргі қоғам өмірінде болып жатқан жаһандық өзгерістерге 

баса назар аударған авторлардың еңбектерінен табуға болады.Бірінші кезекте 

көрнекті француз постструкторлары Ж. Делез және Ф. Гваттари ұсынған 

номадизм тұжырымдамасына назар аудару қажет. 

Философтардың пікірі бойынша, көшпенділіктің көріністері, яғни 

«заманауи көшпенділік», өмір салтын детерриториялизациялауда және 

децентрализациялауда болып табылады. "Көшпенділік жобасы - бұл 

отырықшылыққа қарама-қарсыжәне отырықшылыққа табынатын қасиеттерге 

қарсы тұратын жоба. Осының арқасында, Делез және Гваттариға көшпенділер 

туралы ғылымның ғана емес, жалпы еуропалық мәдениеттің жалпыға бірдей 

қабылданған құндылықтарының шегінен тысқары шыға алу мүмкіндігі туды. 

Дәл осы сәтте, еуропалық өркениет – орталық және вертикальді, 

тотализмдікпен симулякра өркениеті ретінде ашылады.Сонымен қатар, мұндай 

тәсіл әлемнің өзге көрінісін анықтауға мүмкіндік береді; бір ғана емес, көп, 

кедір – бұдырлы емес, тегіс, орталықсыздандырылған емес, 

орталықтандырылған, бұл жерде адамдар кеңістікті бөліспейді, керісінше 

кеңістікте бөлінеді". 

Қоғамның жүйелік иерархиясына қарсы тұратын, жүйелік өмір салтына 

наразы және көшпенділікке бейім тұлғаларды біріктіретін «заманауи тайпалар» 

құрылуда. Шын мәнінде, субмәдениеттер - бұл көшпеліліктің қалыптасуындағы 

«ризома»тамырға ұқсас, яғни тамыр - тік иерархиялық жүйе ретінде сабақтың 

антиподы тәрізді. Сондықтан, мемлекет пен қоғам жастардың субмәдениетімен 

дәстүрлі репрессивті әдістермен күресуге қабілетті емес, әзірге "тамыр" бір 

аумақта жойыла бастаса, кейін ол өзінің бұрынғы бағытын жоғалтпай, 

өзгермелі түрде басқа аймақта пайда болады. Делез және Гваттари 

номадологиясын тағы бір француз зерттеушісі М.Маффесоли қолдады, ол 

қазіргі қалалық жастардың мәдени бірлестіктерін ежелгі көшпелілер 

тайпаларымен салыстырады, олардың арасында белгілі бір ортақ белгілерді 

табады. Жалпы бірқатар ерекше белгілердіңайқын көрінісі болып табылатын 

субмәдениеттердің өмір сүруініңсимволдық және ритуалдық жақтарын алып 

қарасақ та, жастар субмәдени бірлестіктері топтық сәйкестендірудің негізі 

ретінде қызмет ететініхақ. Қазіргі қоғамда көптеген субмәдениеттер немесе 

"жастар тайпалары" бар, олардың жіктелуі кейде зерттеушілер үшін өте күрделі 

міндет болып табылады. Дегенмен, көптеген шетелдік және отандық 

әлеуметтанушылар мен мәдениеттанушылар субмәдениеттердің 

классификациясын құру, және қандай да бір, субмәдениеттер мен бейресми 

жастар бірлестіктерін белгілі бір түрге жатқызу арқылы жүйелеуге бірнеше рет 

әрекет жасауда. 

Постмодернизм дәуіріне, әртүрлі жастар субмәдениеттері арасындағы 

қатаң шекаралардың өшуі, сондай-ақ, олардың позитивке немесе негативке 

толысуы тән, бұл заманауи қоғамның плюрализм үдерістерінің жалпы көрінісі 

болып келетін қазіргі заман жағдайында өмірдің негізгі принципі ретінде 

"көптүрлілікті" бекіту болып табылады.[6]. 
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Заманауи жастар субмәдениеттерінің «көптүрлілігі» қазіргі жастар 

мәдениеті палитрасының біртіндеп күрделенуін білдіреді, сонымен бірге бұрын 

бірін-біріқабылдамауымен ерекшеленетін, тіпті үнемі перманентті жанжал 

жағдайында болатын әртүрлі жастар субмәдениеттерінің арасындағы қарым- 

қатынасты ізгілендіруге негіз жасайды. Субмәдениеттердің қатаң шектерін 

жоюға, сондай-ақ жастардың түрлі топтары арасындағы коммуникацияның 

өсуіне, оның ішінде трансұлттық деңгейде де ықпал етеді. Заманауи жастардың 

қандай да бір субмәдениет туралы жан-жақты түсінік алуына үлкен мүмкіндігі 

бар, сондықтан субмәдениетті сәйкестендіруді таңдау, қарапайым сәнге деген 

ұмтылыс емес, керісінше, жас адамның өзін-өзі сәйкестендіру жолындағы 

моральдық және психологиялық саналы қадамына негізделген. 

Осылайша, қазіргі қоғамда жастар субмәдениетін қалыптастырудың 

негізгі факторларын қарастыра отырып, біз оларға ең алдымен мәдени 

жаһандануды, урбанизация жағдайындағы қоғамның даралануы, 

атомизациялануы және әлеуметтік оқшауланудың өсуі, ұрпақтар арасындағы 

мәдени айырмашылықтардың өсуі контексіндегі генерацияаралық 

қатынастармәселелері, заманауи мәдениеттің плюрализациясы, сонымен 

қатар,оның жастар формасында жатқызуға болады. Осы тұрғыдағы жастар 

субмәдениетінің көптүрлілігі қазіргі қоғамның плюрализациясы мен желілігінің 

көрінісі ғана [1,114б]. 

Әсіресе жастардың субмәдениетіне қатысты мәселелер қазіргі кезеңде 

өте өзекті болып отыр. Жастарымыз, түрлі музыкалық әуендерге әуестеніп, 

өзіндік стиль қалыптастырып, бейнесі мен келбеті арқылы ерекшеленіп 

тұратын, сондай - ақ сөйлеген сөзі мен іс-қимылдарында да белгілі бір өзгеше 

тұстары бар бейформалды қоғамның толық белсенділері болғысы келеді. 

Жастар субмәдениеті мәдениеттануда әлеуметтендіру тұжырымдамасы аясында 

қарастырылады. Мәдени стандартқа үйрену, үстемдік етуші мәдениетке ену 

күрделі әрі қарсылық тудырушы үрдіс деп есептелінеді. Ол әрқашан 

психологиялық және т.б қиыншылықтарға әкеледі. Осының өзі жастардың 

рухани қордан өз өмірінің екпініне сай өмірлік талпыныстарын туғызады. 

«Жастардың мәселесі» - ол қоғамның мәселесі. Жастар бүгінгі мен болашақты 

жалғастырушы көпір іспеттес. Әлемде жастардың мәселесі ғылыми 

талқыланудың өте жоғары деңгейінде, әсіресе қоғамдағы беделі, мәдени, саяси, 

әлеуметтік күштері шеңберінде мемлекеттік деңгейде үлкен дәрежеде 

талқылануда. Жастардың субмәдениеті шығармашылық, танымдық мінездеме 

бермейді, керісінше ойын - сауықтық және тұтынушылық сипатта көрініс 

табады. Бүкіл әлемде жастардың субмәдениеті батыс құндылықтарының 

жүйесіне сүйенеді. Бүгінгі күні әлеуметтанушылар жастарға қатысты дабыл 

қағады, өйткені жастар үшін алдыңғы орындарда әлеуметтік желілер, 

компьютер, теледидар сосын мектеп, ең соңғы орында жанұя қойылады екен. 

Жастар қоғамдағы дамудың жаңа формаларын позитивті және негативті 

құбылыстарымен бірдей қабылдайды. Бос уақыттарында ойын - сауық құруға 

дағдыланған жастар тұрақты болмайды, сондықтан да олар өздерінің жаңа 

тәсілдерін ойлап табады. Қазіргі жастар субмәдениетті қолғапша ауыстырудан 
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шаршамайды. Өйткені олар тек сыртқы түріне байланысты, айналадағы 

адамдардың қолдауымен сол мәдениетті қабылдайды, ал өзінің ішкі сезіміне, 

сол мәдениеттің құндылығына назар аудармайды. Қоғамға қауіп-қатер, зиян 

әкелетін субмәдениет топтары өздерінің әрекетінің мәнін түсінбейді, тек сол 

мәдениетке сай әрекеттерді жасау арқылы оның мүшесі атану олар үшін 

мақтаныш болып есептелінеді. Рухани жан-дүниемен мәдениеттің барлық 

құндылықтарын игеріп, ену қоғамға да, жалпы қоршаған ортаға да жақсы әсер 

ететінін ескеру қажет. Психологиялық жағынан қарасақ та, жастардың 

психикасының зардап шегуі соңында өкінерлік жағдайларға әкелетінін де 

ұмытпау керек. 

Жастар субмәдениетінің өз еліміз, Қазақстанда таралуы да батыстан кем 

емес. Ол күнделікті өмірден де көрініс тауып жатыр. Қазақстанда жастардың 

субмәдениетінің типологиялық анализін жасауда ғалымдар субмәдениеттің 

жаңа көріністері көбінесе Нұр-Сұлтан, Алматы, Атырау, Ақтөбе, Қарағанды, 

Павлодар секілді жастар қалаларында кең тарағандығын айтады. Қазақстанда 

жастардың субмәдениетін топтастыру өте қиын, қазірде оны зерттеу төмен 

деңгейде. Сонымен қатар жаһандану үрдісі елімізді мүлдем басқа кеңістікке 

әкеткендей. Батыстың және Ресейдің рухани құндылықтарын сіңіре бастаған 

жастар, күнделікті өмірде Отандық БАҚ, тәрбиелік маңызы бар 

бағдарламаларды қызықтап, қарауы төмен дәрежеде. 

Қазіргі заман ғылым мен технологияның қарыштап дамып, өте жоғары 

деңгейге жеткен шағы десек болады. Соған сай, сана өркениеті өрістеп биіктеп 

барады. Бір анығы, адамның санасы, дүниетанымы жоғарылаған сайын қоғам  

да өзгереді. Әрине, бәрін бірдей пайдалы деу артықтау шығар, сананы улап та 

жататыны бар. Бұл ақпараттық технологияның тым кеңінен қанат жаюының да 

салдары болар. Алайда осындай құбылыстар орын алған қоғамымызда 

ұстанатын тек екі қағида бар: бірі – жан-дүниенің рухани тазалығы болса, бірі – 

сананың сергектігі. Біріншісіне жүрек, екіншісіне ақыл керек. Осыларды ұғып, 

білуге қайрат керек. Бұл – сонау ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында 

өмір сүрген Абай Құнанбайұлының жазып кеткен қағидасы арқылы шыққан 

тұжырым. Әйгілі жазушы Мұхтар Әуезовтің «Ел болам десең – бесігіңді түзе» 

деген сөзінде сан-алуан астар бар. Кемеңгеріміздің бұл жерде «бесігіңді түзе» 

деген сөзді «ұрпағыңды түзе» деген сөздің баламасы ретінде қолданып отыр. 

Демек, ұрпақтың дүние танымы мен рухани байлығы үлкен жауапкершіліктің 

жүгі екені айқын. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Братухин А.В. Молодежные субкультуры как социокультурный 

феномен современности/ А.В. Братухин // Гуманитарные и социально- 

экономические науки. - 2013. - № 3. - С. 112-114б. 

2. Левикова,   С.   И.    Неформальная    молодежная    субкультура    / 

С.И. Левикова. - М.: Вузовская книга, 2010. - 616 c. 



56  

3. Круталевич, А.Н. Структурно-аналитический подход к изучению 

субкультур  /  А.Н. Круталевич // Культура и искусство.  – 2016. – №1   (31). –  

С. 41-45. 

4. Скакун, Александра Взаимодействие молодежных субкультур и 

городского сообщества / Александра Скакун. - М.: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2014. - 168 c. 

5. Шабанов, Л. В. Молодёжная субкультура / Л.В. Шабанов. - М.: 

Palmarium Academic Publishing, 2013. - 308 c. 

6. Кодар А.А. Тенгрианство в свете номадологииДелеза – Гваттари. 

URL: http://www.tuva.asia/journal/ issue_4/913-kodar.html (дата обращения: 

28.03.2020). 
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СУЛЕЙМЕНОВА С.К. 

«Новоишим қазақ орта мектебі» КММ, Солтүстік Қазақстан облысы, 

Ғабит Мүсірепов атындағы аудан 

 

ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ҒЫЛЫМИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МҰРАСЫ 

 

Әл-Фараби өз заманының озық ойлы, оқымыстысы болған.  Өз 

халқының тағдырын бірінші орынға қойып, елін, жұртын оқуға, білім – 

ғылымға, адамзат өркениетінің жетістіктеріне иек артуға шақырды және де 

осыны өз өмірінің ең өзекті мұратына айналдырды. Ғылыми – философиялық 

еңбектерін байыптап қайта қарау барысында оның педагогика  тарихындағы 

ұлы тұлғалардың бірі болғандығын көреміз. Ол – шығыс елдерінде тұңғыш 

сындарлы педагогикалық жүйе жасаған  ағартушы  –  оқымысты.  Жас 

ұрпақтың сана – сезімін қалыптастыру үшін үш нәрсенің ерекшелігін жүйелеп, 

дәйектеп алу шарт: 

1. Баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы; 

2. Ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы; 

3. Сабақ процесінің алатын орны. 

Әл-Фараби - ең әуелі ұстаз, ағартушы, бүкіл философиялық ізденістері 

мен пайымдаулары адамды барынша кемелдендіру, дамыту мақсатына 

арналған. Адамдарды шынайы бақытқа жеткізу жолдарын табуды мұрат тұтқан. 

Ұлы ұстаздың айтуы бойынша, адам ғылым, философия, тәрбие арқылы 

кемелдікке жетеді. Ол шартты түрде адамды нағыз бақытқа, мұратқа бастайтын 

негізі құрал ретінде мінез-құлық, мораль және ақыл-ой, интеллектуалды тәрбие 

мәселелеріне шешуші мән береді. «Біз жақсы мінез - құлық пен ақыл-парасатқа 

ие болған кезде, олардың арқасында бақытқа жетеміз... Бұл екеуі бар кезде 

біздің өзіміз және іс-әрекеттеріміз үстем де кемел болады, осылардың 

арқасында біз шын мәнінде қастерлі, қайырымды, инабатты боламыз», - дейді 

ұлы ұстаз. 

http://www.tuva.asia/journal/
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Философиялық дүниетанымы. Адамзат тарихында ғылыми ойдың 

үздіксіз даму барысында «өзін танымақтың» немесе «жан қуаты» туралы 

ойлардың қалыптасу жолдарын танып білу күрделі мәселеге айналып, бастан- 

аяқ қарама-қарсы көзқарастардың өріс алуына түрткі болды. Адамның өзін 

танымақтық жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне дүние философтарынан 

басталса да, оны өз заманында ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған Фараби 

еңбегі ерекше көзге түседі. Жалпы «жан қуаты» немесе «өзін танымақтық» 

жайлы күрделі ой - санасына қазақ топырағында терең барлап барған. Мәселен, 

«Қайырымды қала тұрғындарын алатын болсақ, ата-бабаларының 

көзқарастарына сәйкес олардың бойында қалыптасқан рухани жағдай олардың 

жандарын материядан азат етеді. Ал оларға жаман әдеттен ауысқан оңбаған 

рухани жағдай алғашқы жағдаймен ұштаса келіп, осы алғашқы жағдайды 

дүрліктіреді, оған қарсы тұрады, сөйтіп соңғылардың алғашқыларға қарсылық 

көрсетуі салдарынан жан аса бір ауыр азапқа ұшырайды. Алғашқы қасиеттер 

соңғыларға қарсылық көрсетеді де, жан бұған тағы да аса ауыр азап шегеді, 

сөйтіп осының нәтижесінде жан бірден екі түрлі азап шегетін болып шығады. 

Надан қала тұрғындарының іс-әрекеті нәтижесінде қалыптасқан осындай 

рухани жағдайлар жанның парасатты бөлігін шынында да ауыр азапқа салады; 

бірақ жанның парасатты бөлігі сезім жеткізген деректермен айналысатын 

болғандықтан бұл азапта байқамайды. Ал сезімнен босаған кезінде парасатты 

бөлік өзін осы жағдайға душар ететін азапты байқайды, сонда ол жанды 

сырттан келіп жататын сезімдер мен барлық заттан босатып, материядан азат 

етеді. Әдетте, әлденеге налыған адам өзіне сезім арқылы келетін нәрселермен 

айналысқанда өз қайғысынан қасірет шекпейді және мұны байқамайды да, ол 

сезімнен босанып, өз қайғысына қайта шомғанша осылай болады; әдетте ауру 

адам, әлденендей бір заттармен айналысқанда, өзі науқастың азабын аз шегеді, 

не өзін алаңдататын заттардан босанып, қайтадан қинала бастағанға дейін бұл 

азапты байқамайды, - сол сияқты жанның парасатты бөлігі де, өзіне сезімнен 

келетін нәрселермен айналысқанда, нашар халде кездесетін азапты  

байқамайды, сөйтіп ол сезімнен толық арылып, бұл азапты сезетін кезге дейін, 

оған мұның қасіреті білінгенге дейін осылай бола береді. Міне, сонда жанның 

осынау бөлігі мәңгі бақи ауыр азап шегумен болады. Егер бұл азапқа осы 

қалада белгілі сатыда тұрған адам ұшырайтын болса, тұрғындардың 

әрқайсысының тартатын азабы өз серігінің азабымен бірге арта түспек, ал жан 

біткеннің біріне - бірі ілесе жүріп, қосылып отыруы шексіз болғандықтан, 

бұлардың ғасырлар бойы тартатын азабы да шексіз; бақытқа қарама - қарсы 

бақытсыздықтың мәні міне осында», - дейді. [1] 

Жан   қуаты   жөнінде    Фараби   қолданған   философиялық   тұжырым: 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» атты философиялық 

трактатында «Қайрат», «Ақыл» және «Жүрек» сияқты ұғымдарға түсінік бере 

келіп: «Жүрек - басты мүше, мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. 

Бұдан кейін ми келеді.Бұл да – басты мүше; бірақ мұның үстемдігі бірінші  

емес, екінші, өйткені ол барлық басқа мүшелерді билейтін болса, оның өзін 

жүрек  билейді.  Бірақ  бұл  да  тек  қана  жүрекке  қызмет  етеді   және жүректің 
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табиғи ниетіне қарай, бұған басқа мүшелер қызмет етеді. Мысал үшін үй 

басқарушыны алайық: ол тек қана өз қожасына қызмет етеді, ал ауладағы 

адамдардың бәрі оған қызмет етеді, осы жағдайдың екеуі де үй иесінің ниетіне 

байланысты. Ми жүректен кейінгі мүше ретінде әрекет етеді, басты мүше 

бейімделе алмаған жерде оның орнын басады, оның өкілі болады, әр іске 

бейімделіп отырады, жүректің ізгі ниеттерін жүзеге асыру ісіне қызмет ету тек 

қана миға тән. Мәселен, жүрек – ішкі табиғи жылылықтың көзі. Басқа 

мүшелерге жылылық нақ осыдан тарайды, олар осында нәр алып отырады. Осы 

мүшелерді қоректендіруші нақ осы жылылық арқасында олардың бойында сол 

ішкі табиғи жылылық сақталып қалады. Ми өзіне жүректен келетін жылылықты 

жұмсартады, сөйтіп әрбір мүшеге жететін жылылықтың жұмсарып, сол 

мүшемен үйлесуіне себін тигізеді. Мидың бірінші әрекеті, оның дене 

мүшелеріне көрсететін бірінші және ең жалпылама қызметі міне осындай» деп, 

жүрекке шешуші мән береді. [2] 

«Жансыз жаратқандарынан пайда алатын жан иесі хайуандарды 

жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатын ақылды адамды жаратыпты» 

деген тұжырымы дүниенің жаралуы жайлы Фарабидің тәңірі әуелі жансыз 

дүниені, өсімдіктерді, жан – жануарларды, содан соң ақыл иесі адамдарды 

жаратқан дейтін сатылы танымынан туындайды. Фараби жан қуатын 

қозғалтатын қуат және танып білетін қуат деп екіге бөліп, адам бойындағы 

танып білетін қуатты, ішкі және сыртқы жан қуаты ретінде қарастырады. 

Ал қазіргі заман философиялық жүйелерінің көпшілігі антропологиялық 

сипатта болады. Оларды бір ерекшелік біріктіреді: ең негізгі философиялық 

мәселелерді анықтағанда, атап айтқанда адам мәселесіне келгенде оларға 

жалпы ортақ тұрғы тән. Антропологиялық жеке адамның өрістерін және 

негіздерін және субъективтілігін анықтау әрекеттерінен көрінеді, адамды 

«барлық заттардың өлшемі» ретінде қарастыруынан, оның өзінен және соның 

арқасында дәл өзін, сол сияқты қоршаған ортаны (табиғатты, қоғамды) және 

сонымен қатар мәдениетті түсінуге деген талпынысынан көрінеді. 

Антропологияшылдық философияның дамуына мына идеялар (ой) ықпалын 

жасады. [3] 

Біріншіден, адам — түрлі символдарды жасай алушы жан иесі тегінен. 

Екіншіден, адам, табиғаттан салыстырмалы дербестігін ала отырып 

өздігінен даму, түрлену мүмкіншілігіне ие болды. 

Үшіншіден, адамдық табиғаттың жоспарсыздығы, олардың іс-әрекеттер 

арқылы болмысты өзгерте алуы, бейне бір адамның өзін қайта жасайтындығы, 

тек қана рухани жағын емес, сонымен қатар биологиялық түр ретінде. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДАХ АЛЬ-ФАРАБИ 

 

В 2020 году мы отмечаем 1150-летие со дня рождения Великого 

тюркского, казахского мыслителя, ученого, теолога Аль-Фараби. 

Кто же этот человек? Чем он заслужил такте почести? Почему через 

тысячелетие после смерти именем его названы улицы, школы, университет? 

Имя ученого Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг 

аль Фараби. 

«Тархан» - принадлежность к привилегированному роду «фараби» - 

место рождения. 

Действительно, Он принадлежал к привилегированным слоям древнего 

тюркского рода. Отец будущего философа был уважаемым военачальником из 

рода кипчаков. Отсюда в имени присутствует слово «тархан». 

А слово «Фараби» это место рождения ученого. Родился он в 870 году в 

городе Фараб (Отрар). Азы образования будущий философ получил у себя на 

родине. В разное время он побывал в таких средневековых городах, как Шаш 

(Ташкент), Самарканд, Бухара. Но ему хотелось видеть и познать мир. Путь его 

лежал в столицу Арабского халифата – город Багдад. Он много странствовал, 

изучал  жизнь   других   стран,   природу,   закономерности   окружающего 

мира. Известно множество фактов из его жизни, которые не остались 

нейтральными, по отношению к философским взглядам мыслителя. 

Вот лишь самые яркие факты из жизни «Второго учителя»: до того 

как заняться научной деятельностью, Аль-Фараби работал в Багдаде на 

должности судьи, приехав в Багдад, Аль-Фараби владел лишь тюркским 

языком, что арабский он выучил совсем скоро, а в конце жизненного пути знал 

более 70 языков, также, знаменитым переводчиком сочинений античных 

мыслителей на арабский язык был Абу БишрМатта, он давал очень тонкие 

комментарии к логическому наследию великого Аристотеля, именно он и стал 

учителем у Аль-Фараби. 

В то время как в Европе Аристотель, Платон, Сократ и другие 

представители Античной философии были запрещены, Средневековый Восток 

переводил труды греков на арабский язык и, тем самым, передал современной 

цивилизации наследие Великих греков и римлян. Одним из таких 

последователей Великих греков был Аль-Фараби. При том, что он был, как и 

все ученые Средневекового Востока энциклопедистом, его главная заслуга –  

это систематизация метафизики Аристотеля и комментарии к его трудам. 
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Итак, почему все- таки «Второй учитель»? В чем проявляется 

преемственность с Аристотелем? 

Принцип системности в науке – это центральная идея в концепции 

преемственности аль-Фараби, относительно учения Аристотеля. Приведем 

несколько доводов в подтверждении нашей идеи. 

Первый довод - в ненавязчивой форме, в спорах с мутазилитами и 

мутакалимами, в трактате «О значении слова «интеллект»», Фараби четко дает 

нам понять, что мир-материален изначально, по факту своего появления и 

существования. Он отрицает всякое мистическое происхождение Вселенной, 

однако, упоминая причинно-следственные связи, делает акцент на некоем 

информационном коде, пусть он будет чем-то идеальным, как у Платона в 

«мире идей» и «мире вещей». Так вот, это «нечто» - определяет весь порядок 

функционирования материи и сознания человека. 

Второй довод. Фараби четко осознает тот факт, что мир пребывает в 

постоянном развитии, как саморазвитии. Это весьма крамольная и опасная 

мысль для периода консервативного и схоластического Средневековья. 

Особенно в Европе. Тем не менее, развивая идеи Аристотеля в Метафизике 

Фараби говорит о категориях развития и саморазвития как естественном, 

природном процессе, не используя при этом термин «первотолчок». Понимая и 

передавая мысль Аристотеля о первоначале, как деятельности самой мыслящей 

материи, а не какого- то «Демиурга-творителя». 

Третий довод. Во всем должна быть четкая система. Аристотель 

систематизирует естественно-научное знание, указывая на предмет изучения 

каждой дисциплины. Но больше всего его, конечно, заботят атрибуты материи. 

Речь идет о движении, как способе существования материи и пространственно- 

временные характеристики. Здесь Аристотель оставляет поле для размышлений 

последующим поколениям ученых. Фараби не мог не воспользоваться этой 

возможностью. Он четко определяет три аспекта: время линейно, без движения 

материи не существует, пространство – это то, что является атрибутом бытия 

материи. 

Вообще принцип системности и структурированности во всем – это 

главная мысль Фараби, которую он научно обосновал и показал это на примере 

музыки, философии, естествознания, этики и права. 

К философскому понятию принципа системности. 

Принцип системности в философском понимании – утверждение, 

согласно которому все предметы и объекты окружающего мира представляют 

собой системы и подсистемы той или иной целостности. 

Чем сложнее целостность, как например государство – тем сложнее и 

многограннее его подсистемы. Принцип системности хорошо иллюстрирует 

утверждение античных философов – порядок в природе заложен изначально. 

Все четко системно организовано. Не бывает состояния абсолютного хаоса. 

В знаменитом античном тезисе: «Целое больше суммы своих частей», 

кстати, принадлежащим Аристотелю, раскрывается вся суть упорядоченности и 

конструктивности всех явлений природы. 
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В 20 в. на его основе строились философские обоснования тектологии, 

общей теории систем, кибернетики, системного подхода, системного анализа, 

синергетики и других системных теорий. В отечественной философии в 1960– 

80-х гг. В.П.Кузьминым (1926–89) был проведен целостный анализ содержания 

принципа системности и его роли в научном познании. 

В Средневековой арабской философии этот принцип представлен в 

естествознании и социальной философии Авиценны, Ямвлиха, Яссави и Аль- 

Фараби. 

На наш взгляд наиболее ярко реализация принципа системности 

представлена на примере правовой концепции аль-Фараби. В ней он 

синтезирует взгляды Ямвлиха и Аристотеля на принципы построения 

государства. Он описывает греческий полис, но в средневековой вольной 

арабской интерпретации. 

Так, например, в трактате «О жителях добродетельного города» он 

говорит о структурировании власти. Добродетельный город- это тип 

современного правового государства. Идея разделения власти и классовое 

общество-вот противоречие, которое пытается Фараби разрешить. Возможно ли 

такое? Дело в том, что Аристотель тактично обходит вопросы классового 

общества и неравенства. Фараби указывает на факт того, что это вполне 

нормальный процесс. Конечно, ему в этом смысле проще рассуждать, как 

известно в кочевой цивилизации и на Средневековом Востоке как такового не 

было рабовладельческого строя. Аль-Фараби указывает на наличие частной и 

смежных форм собственности. А раз таковая существует, то есть и социальное 

неравенство по поводу владения или не владения этой собственностью. 

Добродетельный город – это государство, в котором даже при 

разделении на социальные слои есть мудрый правитель-философ, который при 

руководстве государством руководствуется интересами всех групп населения. 

Соответственно, система руководства государства такова, что есть институт 

управления теми, в чьих руках концентрируется частная собственность, есть 

институт управления теми, кто не имеет собственности. И те, и другие должны 

жить в согласии и быть взаимоответственными относительно друг друга. Залог 

«добродеятельности» - разумное распоряжение налогами и всеми богатствами 

государства. 

Кроме того, добродетельный город – это органичный целостный 

организм, пребывающий в развитии. Отсутствие развития чревато стагнации и 

регрессу, что в нашем понимании равносильно гибели самой 

государственности. В этом смысле, Аль-Фараби является предшественником 

Г.В.Ф.Гегеля и его диалектической идеалистической концепции, в которой 

главным героем выступает не реальный правитель «добродетельного 

государства», а некий Демиург-творитель. 

Ну и самый щекотливый вопрос в пантеистической философии Фараби – 

вопрос Бога. 

Аль-Фараби - «дитя своего времени», он представитель формальной 

логики. Он не отрицает существования некоего идеального начала. Однако, 
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склонен к рассуждению о том, что Бог-в душе у человека, в его разуме, если он- 

верующий. Он закладывает идею толерантности в изучении теологии. 

Уважение к религиозным чувствам других – основная идея Аль-Фараби. 

Отсюда – недопонимание и спор, возникший у философа с мутазилитами и 

мутакалимами. Никто не в праве принуждать к вере! Особенно насильственным 

путем. Джехад - это привлечение к вере, спасение от духовной пустоты 

неверующего. Однако, законы формальной логики таковы, третьего не дано. 

Если в естествознании он близок к диалектике, то в вопросах познания либо 

существования Бога-он остается на рельсах формальной логики. Познать Бога 

невозможно. Он-целое. Душа - это часть, но не его существования, а 

существования человека. 

Отказ от реализации принципа системности в гносеологии, социальном 

познании, правовом и ином поле исследования (естествознании, эстетике, 

искусстве и т.д.) чреват стагнации в познании, развитии и прогнозе будущего 

развития человечества. В конечном итоге все части систем и подсистем так или 

иначе связаны между собой и представляют собой единое целое. 

Итак, принцип системности - является не просто ключевым звеном в 

философии Фараби, но и образующим принципом для формирования 

диалектического похода к осмыслению мира. 
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ШҚО КӨЛЕМІНДЕ ӘЛ-ФАРАБИДІҢ 1150 ЖЫЛДЫҒЫНЫҢ 

АТАЛЫП ӨТІЛУ МАҢЫЗЫ МЕН ЕҢБЕКТЕРІНІҢ 

ҚАЗІРГІ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ӨМІРІМІЗДЕ АЛАТЫН РӨЛІ 
 

Әбу Насыр Әл-Фараби (араб.: أبو نصر محمد يبارافال) Әбу Насыр Мұхаммад 

ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870 - 950 ж. ш.) - әлемге 

әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, лингви 

ст, логика, музыка зерттеушісі. 

Қазақ сахарасында Әл-Фараби сынды ғұламаның 2019-2020 жылдары 

1150 жылдық мерейтойының аталып өтілуі үлкен мәдени және тарихи жетістік 

болып табылады. Сонымен қатар, еліміздің маңдайына бақ жұлдыз боп біткен 

данышпан Абайдың 175 жылдық мерейтойы қатар келіп отырғаны баршаға аян. 

Алдымен «Әлемнің екінші ұстазы», ғұлама ғалымның ізін өкшелей басқан 

данышпан Абай арқылы Әл-Фарабидің қандай пәлсапасынан үлгі-өнеге алып, 

облысымыз көлемінде өскелең ұрпаққа қалай дәріптей аламыз деген сынды 

бірқатар ойлар өз жауабын күтіп отыр. 

Абайдың Фараби еңбектерімен таныстығы жөнінде нақтылы мәліметтер 

жоқтың қасы. Дегенмен Сағдидық: «...философияға, даналыққа зор мән берген 

Абай әл-Фараби, ибн Синалармен таныс болуымен бірге осы ғақлиялар 

кітаптарынан да мағлұматы бар еді» (Абайдың республикалық әдеби- 

мемориалдық музейі. Инв. №172, 17-6.), - деп айтылған пікірі Абайдың Фараби 

еңбектерімен таныс болғандығын анықтай түседі. 

Абай өз шығармаларында нәр татқан рухани бұлақтар төркінін 

жасырмайды, ол қайта: «Ғылымды іздеп, Дүниені көздеп, Екі жаққа үңілдім...», 

- деп ескертуінде мәні терең сыр жатыр. 

Осы орайда, ғұламаның ғылыми-философиялық еңбектерін байыптап 

қайта қарау барысында оның педагогика тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі 

болғандығын көреміз. Ол - шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы педагогикалық 

жүйе жасаған ағартушы оқымысты. 

Жас ұрпақтың сана-сезімін қалыптастыру үшін ол үш нәрсенің 

ерекшелігін жүйелеп, дәйектеп берген ғалым десек болады. Екшелеп келгенде 

ғұлама ұстаз үш түрлі шарттың басқы орынды алатынын көрсетеді, олар: 
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9
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1. Баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы; 
2. Ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы; 
3. Сабақ процесінің алатын орны. 
Қазіргі ШҚО көлемінде туындап отырған ахуалға орай (жұқпалы 

індеттің алдын алу шараларының орындалуына байланысты) барлық білім 
алушылар қашықтықтан білім алуға көшкенде, Әл-Фарабидің негізгі шарт 
ретінде келтіріп отырған педагог пен оқушының білім алудағы академиялық 
әділеттілігі мен шеберлігі өзінің өміршеңдігін, замана қажеттілігі екенін 
дәлелдеп отыр. 

2018 жылдан ұстаздар қауымы өміріне «Педагог мәртебесі» туралы Заң 
әзірленіп, 2020 жылдан бастап әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи 
құндылық ретінде кіріп отыр. Осы ретте, медицина саласында Гипократ анты 
қандай маңызды болса, Әл-Фарибидің ең маңызды деген еңбектерін уақыт 
өткізбей қарап, ұстаздарға ұсыну қажеттілігі бар деп ойлаймын. 

«Мұғалімдік еткен адамның өлшеуі (әдісі) тым өктем болмасын және 
тым асыра босаңсытқан төмендікпен де болмасын. Егер тым қатты, үнемі 
ызғарымен болса,онда оқушылар жағынан мұғалімді кем санау, оның 
ғылымына жалқау қарау қаупі туады. Ұстаз ескерер тағы бір жәйт,-дейді 
Фараби,-бұл шәкірттің мінез-құлқындағы жағымсыз мінезді,ұнамсыз қылықты 
болдыртпау, онда жақсы сипаттардың қалыптасуына мүмкіндік беру» болып 
табылады. Қорытар ой: «Өктемдік етпеймін, босаңсып кетпейтін» деген сынды 
ант жас педагог қауымының «бісмілләсына»айналса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Ел болар ел «бесігін түземек» десек, ғалым адам баласының дене 
тәрбиесі мен адамгершілік тәрбиесінің бір екеніне, оның бір-біріне тигізетін 
әсеріне ерекше мән беріп, жан сұлулығы мен тән сұлулығының өзара тығыз 
байланысын көрсетеді.Әсіресе, Әбу Наср Әл-Фараби өзінің “Риторика”, 
“Поэзия өнері туралы”, “Бақытқа жол сілтеу” туралы трактаттарында этикалық, 
эстетикалық мәселелерге көңіл бөліп, осы бағытта көркемдік, сұлулық, бақыт, 
адамгершілік, мейірбандық, білім категорияларының бетін ашады. 

2018 жылдан бастап өз кезегінде бастау алған «Шығыс – адалдық 
алаңының да» әділеттік қағидасы көбінде студенттер арасына саятын Әл- 
Фарабидің «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген ілімінен 
өзек тартып тұр десек, қателеспейміз. 

Ендігі кезекте ғұлама ғалымның құрметіне ШҚО көлемінде кең 
ауқымды шаралар ұйымдастырылғанын атауға болады. Қаланың ірі 
кітапханаларындағы кітап көрмелері, мектеп-колледж-ЖОО қабырғасында 
өткен лекторийлер, мәдениет үйлеріндегі концерттік кештер жатар. Атаулы 
мерейтойға орайластырылған мәдени-әлеуметтік, спорттықіс-шараға 
тоқталатын болсақ, ШҚО-да2020 жылдың ақпан айында Әл-Фарабидің 1150 
жылдық мерейтойына арналған VIII қысқы республикалық Универсиада 
ұйымдастырылды. Еліміздің 12 ЖОО студенттері арасынан ерлер (5км-ға) мен 
әйелдердің (3км-ға) шаңғы жарысы бірнеше кезеңмен өткізілді. Нәтижесінде 
үздік деп танылғандар «Дүниежүзілік университеттік ойындарға» жолдама 
алды. 

2018 жылдың соңғы кезеңінен шиеленіскен қоғамдық жағдай, кедей мен 
байдың ара жігін ашық екенін көрсетті. Абайша айтсақ, «қара қыйдан орта қап 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
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ұрыспай берсе, ол да қылған кедейге үлкен сыйы» дегендей, күмәнсіз Әл- 
Фарабидің сөзімен келтірсек «Адамгершілік азған жерде, өктемдік пайда 
болмақ. Өктемдік, қайырымсыздық бар жерде, бай-кедейдің арасы анық 
көрінеді». Себеп-салдарлық мағлұмат ретінде, 2019 жылғы халық қайғысына 
айналған «5 қыздың өлімі», Президенттің ауысуы әлеуметтік өмірге жаңа 
шешімдер мен тың өзгерістер әкелді. Атаулы әлеуметтік көмек мұқтаж 
жандардың тынысын кеңейтіп, уақтылы көрсетілген демеу болды. ШҚО 
көлемінде бұл көмектің түрінбүгінгі күні 12 мың жанұя алып отыр. 

Қазіргі жағдайымызда, әсте, ғұлама ғалымның пәлсапасын мерейтойы 
шеңберінде ғана емес, күнделікті өмірде сағаттың 12 тіліндей қағидат ретінде 
ұстансақ, әлеуметтік-мәдени даму жолына тағы бір қадам басарымыз анық. Әл- 
Фараби ғалым әділдікті он екі түрін біліп-қолдануға ұсынады: шыншылдық, 
адалдық, достық, өзара сыйластық, рақымшылдық, сертте тұрушылық, т.б. 
Оның жіктеуі бойынша, қанағаттың түрлеріне сабыр, азды місе тұту, ұялу, 
салқынқандылық, еркіндік, жомарттық, бас имеушілік, тақуалық, т.б. жатады. 

Ғалымның аталмыш басты ойларын әрқашан есте сақтағанымыз ләзім. 
Әл-Фарабидің еңбектері қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени дамуына сүбелі 
үлесін қосып, өз маңызы мен мәнін сақтай отыра, көп септігін тигізуде деп 
ойлаймын. 
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ӘБУ НAСЫР ӘЛ-ФAРAБИ: ӨМIРI, ШЫҒAРМAЛAРЫ, ЖAҺAНДЫҚ 

ҒЫЛЫМ МЕН МӘДЕНИЕТКЕ ҚОСҚAН ҮЛЕСI 

 

Қaзaқ топырaғының көкiрегi ояу, көзiaшық, ойшыл aзaмaттaры бүкiл 

aрaб-пaрсы мәдениетiн меңгерiп, өз шығaрмaлaрын көпке ортaқ тiлде жaзa 

бiлiп, кейiнгi ұрпaқтaрынa мұрa етiп қaлдырa бiлдi. Олaрдың iшiнде aты әлемге 
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жaйылғaндaры дaaз емес. Солaрдың бiрi – бәрiмiзге тaнымaл ұлы жерлесiмiз, 

Бaтыс пен Шығысты терең бiлiмiмен бaс идiрген Әбу Нaсыр әл-Фaрaби. 

Ол Отырaр қaлaсындa 870 ж. дүниеге келген. Ежелгi Ұлы Жiбек 

жолындa, Aрыс өзенiнiң Сырдaрияғa құятын жерiнде бой көтерген Отырaр 

қaлaсын aрaбтaр Фaрaб, Бaрбa-Фaрaб деп aтaғaн. Осындa әл-Фaрaби жaстық 

шaғын өткiзген. Нaқты aйтқaндa, әл-Фaрaби Фaрaбтың өзiнде емес, соның 

мaңындaғы Весиж қaлaшығындa туғaн. Весиж - Сырдaрияның сол жaғaлaуындa 

орнaлaсқaн қaлa. Aрхеологтaр Весиж қaлaшығы Отырaрдaн солтүстiк-бaтысқa 

қaрaй шaмaмен 20 шaқырымдaғы Aқжaр сaйындa орнaлaсқaн Оксус 

қaлaшығынa сәйкес келетiнiн aнықтaды. Қaлaшық iшкi қaмaлдaн, қaбырғaмен 

қоршaлғaн шaхристaннaн және рaбaттaн тұрaды. Қaлaшықтың VIII–ХV 

ғaсырлaрдa өмiр сүргенiaнықтaлды. Уaқыт өте келе Весиж ұмытылып, aсқaн 

aқыл ой иесiнiң Отaны Фaрaб қaлaсы сaнaлып кеттi [1]. 

Фaрaбидiң толық aты-жөнi - Әбу Нaсыр Мұхaммед ибн Мұхaммед ибн 

Тaрхaн ибн Ұзлaғ әл-Фaрaби aт Түрки. Aт Түрки — шыққaн тегi түркi дегендi, 

әл-Фaрaби - Фaрaб қaлaсынaн шыққaн дегендi бiлдiредi. Өзiнiң aзaн шaқырып 

қойғaн aты - Мұхaммед, әкесiнiң де aты — Мұхaммед, aтaсының aты - Тaрхaн, 

бaбaсы - Ұзлaғ. Кейде оны жaй ғaнa «Тaрхaни» деп те aтaғaн. Әл-Фaрaби түркi 

тaйпaсының дәулеттi отбaсындa дүниеге келген, әкесi әскербaсы болғaн. Бiр 

нұсқaдa руы қaңлы-қыпшaқ делiнген. Әкесiнiң әскербaсы болғaнын «тaрхaн» 

деген aтaудaн дa бaйқaуғa болaды. Бiздiң жерiмiзде мекендеген ежелгi түркi 

тaйпaлaры «тaрхaн» деп әскери лaуaзымды кiсiлердiaйтaтын болғaн. Яғни 

Фaрaби әскери ортaдaн шықты деп жорaмaлдaуғa әбден болaды. Оғaн қосa 

тaрихи еңбектерде «әл-Фaрaби мықты, күштi және ержүрек болғaн. Ол жебенi 

жaқсы тaртқaн, aтқaн оғы нысaнaғa дәл тиетiн», - деп жaзылғaн. Осығaн 

қaрaғaндa әкесi әскербaсы болғaндықтaн, жaс Мұхaммедтiң те жaуынгерлiк, 

соғыс өнерiнен хaбaры болғaн сияқты. Екiншiден, ежелден Сыр, Отырaр бойын 

жaйлaғaн, тaрихқa ертеден мәлiм қaңлы тaйпaсындa тaрхaн (кейде дaрхaн деп  

те aтaйды) aтты ру болғaн, қaзiр де бaр. Сондықтaн Фaрaби қaңлы-қыпшaқ 

руынaн шықты деп aйтуғa толық негiз бaр. Тaғы бiр деректерде «Фaрaбидiң 

әкесi Весиж қaлaсының әмiршiсi болғaн» деп те aйтылaды [2; 6]. 

Aрaб мәдениетiнiң философиялық екi тaрaуы болғaн деп сaнaлaды. 

Оның бiрi ертеден келе жaтқaн теологиялық-мистикaлық, дүниеден безушi - 

aскеттiк-дәруiштiк aғым; екiншiсi дүние кiлтiн тaбиғaтты зерттеушiaдaм 

aқылынaн iздейтiн aқли (рaционaлдық) aғым. 

Ғылым мен бiлiмнiң өркендеуiне aқли aғымның зор әсер еткенi мәлiм. 

Осы aйтылғaн aқли - рaционaлдық aғымның негiзiн сaлушы ретiнде көбiне үш 

aдaмның - әл-Кинди, әл-Фaрaби, Әбу Әли Ибн Синaлaрдың есiмдерiaтaлaды. 

Aрaб мәдениетiнiң негiзiн сaлушы осы үш философ. Фaрaби aлғaшқы жaңa 

тaлaп кезiнде әл-Кинди еңбегiмен тaнысып, содaн әрмен қaрaй өрлей бaстaғaн 

болсa, кейiнгi Әбу Әли ибн Синa дa өзiнiң философиялық бaғытын Фaрaби 

еңбегiнен бaстaғaн. Фaрaбидiң aтaғы философ ретiнде Aристотель, Плaтон 

сияқты iрi философтaрдың еңбектерiн тaлдaумен әйгiлi болaды. 
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Әл-Фaрaби өзiнiң «Философияны үйрену үшiн қaжеттi шaрттaр жaйлы 

трaктaт» aтты еңбегiнде Aристотельдiң философиясын меңгеру үшiн қaжет 

болaтын тоғыз шaрты жaйлы өз пiкiрлерiн ортaғa сaлғaн. Оның пiкiрiнше, 

тұңғыш рет грек философы Пифaгор философиялық бaғыттың aлғaш негiзiн 

құрaстырғaн. 

Фaрaби   философия   сaлaсы    бойыншa    грек    ойшылы 

Aристотельдiң «Кaтегориялaр», «Метaфизикa», «Герменевтикa», «Риторикa», 

«Поэтикa»,      бiрiншi      және      екiншi      «Aнaлитикa»,      «Топикaсы»    мен 

«Софистикaсынa» түсiнiктемелер жaзды. Ол еңбектерi күнi бүгiнге дейiн де 

мaңызын жоғaлтқaн жоқ. Сөйтiп, Фaрaби Шығыс пен Бaтыстың ғылымы мен 

ежелгi мәдениетiн тaныстырудa үлкен рөл aтқaрды [10; 31]. 

Фaрaби Aристотельдiң философиясынa түсiнiктемелер жaзa отырып, өз 

тaрaпынaн дa «Ғылымдaрдың шығуы», «Ғылымдaр энциклопедиясы немесе 

тiзбегi», «Кемеңгерлiк меруертi», «Iзгi қaлa тұрғындaрының көзқaрaсы», 

«Музыкaның үлкен кiтaбы», «Философияны aңсaп үйрену үшiн aлдын aлa не 

бiлу қaжеттiгi жaйлы», «Aқылдың мәнi турaлы», «Әлеуметтiк-этикaлық 

трaктaттaр», «Философиялық трaктaттaр», т.б. сол сияқты көптеген 

философиялық еңбектер жaзғaн. 

Әл-Фaрaби «Қaйырымды қaлa тұрғындaрының көзқaрaсы турaлы 

трaктaт» деген еңбегiнде aдaмның өзiн тaнымaқтығы жөнiнде aйтылaтын 

ойлaрындa «өсiмдiк жaны», «хaйуaн жaны», «aдaм жaны» деп жүйелейдi. 

Осы трaктaтындa «Қaйрaт», «Aқыл» және «Жүрек» сияқты ұғымдaрғa 

түсiнiк бере келiп: 

«Жүрек - бaсты мүше, мұны тәннiң ешқaндaй бaсқa мүшесi билемейдi. 

Бұдaн кейiн ми келедi. Бұл дa бaсты мүше, бiрaқ мұның үстемдiгi бiрiншi емес» 

[11], - деп жүрекке шешушi мән бередi. 

Сонымен қaтaр Фaрaби Aристотель қосымшa мaтемaтикa мен тaбиғaт 

ғылымдaрынa сүйенуi қaжет едi дейдi. Ол Aристотель iлiмiн толықтырды, 

сынaды, тaлдaды, дaмытты. Осылaрдың aрқaсындa өзiнiң философиялық 

жүйесiн сaлып кеттi. Оның философиясы ертедегi гректердiң aнтикaлық 

философиясы емес, онaн бaсқaшa қaсиеттерi бaр. Сол себептен оны философия 

демей, фaлсaфa деп өзгеше мән бередi. Бұл кезде Aристотельдiң еңбегiн тaлдaу, 

сынaу, дaмыту түгiл, тiптi оның еңбегiн дүние жүзiнiң көптеген ғaлымдaры 

түсiнiп оқудың өзiн aрмaн ететiн. Осы жaйды ескергенде, Фaрaбидiң 

Aристотельдi сынaп, оны толықтырып еңбек жaзуы aсa зор оқиғa едi. 

Фaрaбидiң философиялық дәрежесiне Бaтыс елдерiнiң философтaры тек 

көптеген ғaсыр өткеннен кейiн ғaнa жете aлды. Aл оның Aристотельдiң 

философиялық iлiмiне геометриялық-физикaлық aнaлиздi ғылыми aрқaу ету 

керек деген тaмaшa бaтыл пiкiрi - оның aсқaн дaнaлығының көзi болғaнын 

көрсетедi. 

Фaрaби өзiнiң «Философияны үйрену үшiн қaжеттi шaрттaр турaлы 

рисaлa» деген еңбегiнде: 

«Aйнaлaңдaғы тaбиғaт дүниесiн aдaмдық aдaл ниетпен зертте, онaн 

тaпқaныңды aқыл тaрaзысынa сaлып өлшеп aл, логикaның қисыны мен 
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геометрияның aйнымaс дәлелдiк үлгiсiне сaл. Осылaрдың сынынaн өткен нәрсе 

шындық жолғaaпaрaтын нысaнa болмaқ. Философия aтты aқиқaт 

тaбуғaaрнaлғaн ұлы ғылымғa сол нысaнaлaр aлып бaрaды», - дейдi. 

Өзiнiң Евклид еңбегiне берген бiр сынындa ноқaт, сызық, жaзық деген 

түсiнiктердiң бaрлығы денеде болaтын, содaн aлынғaн түсiнiктер деп aшық 

aйтaды дa, соны дәлелдейдi. Демек, бұл aрaдa Фaрaби Плaтонның дерексiз 

жaйғa соғaтын көмескi ойлaрын түзетедi. Сонымен қaтaр ол Aристотельдiң 

логикaлық қaғидaлaрынa геометриялық дәлдi әдiстi жaнaстыруғa тырысaды. 

Aристотель мен Плaтон aрaсын жaқындaстыруғa тырысқaн ойдың түпкi өзегi 

осындa болу керек деп бiлемiз. Бaсқaшaaйтқaндa, мaтериaлдық дүниенi 

мaтемaтикaлық логикaaрқылы тaну керек деген қорытынды шығaды. Бұл aрaдa 

Фaрaби Aристотельге де, Плaтонғa дa жүгiнiп отырғaн жоқ. Ол Aристотель мен 

Плaтонның және бaсқaлaрының еңбектерiн тaбиғaтты aкли көзбен тaну 

тұрғысынaн қaрaп, еркiн түрде, өзiнше сaрaлaп отыр. Сонымен бiрге Фaрaби 

дүние тaнудың aкли тұрғыдa түсiнуде жaттaмa (догмaлық) жолдың жaрaмсыз 

екенiн көрсетедi. 

Ұлы философ өз зaмaнының дәстүрi бойыншa бaрлық мaтериaлдық 

дүниенiң бaсын жaлғыз Жaрaтушығaaпaрып тiрейдi. Осы жaғынaн aлып 

қaрaғaндa оның философиясындa идеaлизм бaр екенi рaс. Aқиқaтындa, бұл 

оның зор жетiстiгi едi. Өкiнiшке орaй, Кеңес кезiнде мұны дiншiлдiк деп 

түсiндiрiп келдi. Фaрaби көптеген мәселелерде дұрыс ғылыми көзқaрaсқa жетiп 

отырaды. Дүниенiң дaму жолдaрын бiртaлaй еңбектерiнде дұрыс түсiндiредi. 

Осы еңбектерiнiң aрқaсындa ол aдaм бaлaсының мәдени өсуiне, рухaни 

дaмуынa зор aтсaлысып, Екiншi ұстaз aтaнды. 

Фaрaбидiң ұлы ұстaздығын тек Шығыс елдерi, aрaб хaлықтaры ғaнa 

тaнып қойғaн жоқ. Оны Бaтыс елдерiнiң Қaйтa Өркендеу дәуiрiнiң aлғaшқы 

кезеңiндегi ұлы aдaмдaрының бәрi де тaныды. Мысaлы, Бэкон, Леонaрдо дa 

Винчи, Коперник, Кеплер, Лейбниц сияқты ғaлымдaр одaн көп үлгiaлғaн. 

Әсiресе ғұлaмaның «Жоғaры тaбиғaтты тaну негiзi» еңбегi бүкiл Шығыс 

философиясының тереңдiгiн, көне тылсымын қорытқaн еңбек болды. 

Фaрaбидiң осы еңбегiн түсiну aрқылы Шығыс әдебиетiндегi көптеген aңыз, 

мифологияны тaнып-тaрaзылaугa болaды. 

Бұл шығaрмaдa келтiрiлген ғaлымның пiкiрлерiнiң құндылығы сондa - 

ол философиялық ой-толғaныстaрын ежелгi грек философтaры Aристотель, 

Плaтондaрдың пiкiрлерi негiзiнде өрбiте отырып, сол пiкiрлердi ислaми 

негiздерге орaйлaстырғaн. 

Философия мен дiн, олaрдың қaрым-қaтынaсы - Әбу Нaсыр әл-Фaрaбидi 

толғaндырғaн күрделi мәселелер. Мәңгiлiк пен осы дүниелiк, өмiр мен өлiм, 

aдaм мәселелерi, философия мен дiннiң aрa- қaтынaсы ойшылды көп 

толғaндырғaн. 

Тәуелсiздiк aясындaғы Қaзaқстaн ғылымының дiни дүниетaнымғa 

бaсымдылық берген тұсындa, Фaрaбидiң ғылыми мұрaлaрын, дiни 

философиялық толғaулaрын ғaлымның ұлы тұлғaсын пaйымдaй отырып 

зерттеудiң жaңa бaғыттaры қолғaaлынa бaстaды. 
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Мәселен, ұлы ойшылдың «Дiн турaлы кiтaп және өзге де мәтiндер» 

еңбегi ғaлымның дiндaр aдaм болғaндығын нaқтылaй түсетiн бiрден бiр 

туындысы болып тaбылaды. Фaрaбитaнушы Ғaлым Мухсин Мaһдидiң 

бaсшылығымен Бейруттa 2 рет жaрыққa шыққaн aтaлмыш еңбектiң (aрaб 

тiлiнде) 89–92- беттерiнде кездесетiн «Әбу Нaсыр әл-Фaрaбидiң ұлы дұғaсы» 

aтты трaктaты ұлы ғaлым дүниетaнымының мән-мaғынaсын aшa түседi. 

Дaнышпaнның aтaлмыш еңбегiнiң aлғaшқы мәтiнi «Дiн кiтaбы» деп 

aтaлaды және ол «Дiн aнықтaлғaн көзқaрaстaр мен iс-әрекеттер тiзбегi» деген 

дiнге берген aнықтaмaсымен бaстaлып, кейiнгi кезекте осы көзқaрaстaр мен iс- 

әрекеттердi жiктейдi. Iс-әрекеттердi жiктеуде ғaлым: 

«Aллaның құдiретi мен ұлылығын дәрiптейтiн iс-әрекеттер мен оң 

пiкiрлер бaсты орынғa шығaды. Одaн кейiнгi орынды көсемдер мен перiштелер 

иеленедi» дейдi. Дiндегiiс-әрекеттер, Фaрaби бойыншa, тек қaнa дене aрқылы 

жүзеге aсaтын әрекеттер емес, сонымен қaтaр дұғa жaсaу, зiкiр ету сияқты 

тiлмен aйтылaтын құлшылықтaрдaн тұрaды. Бұдaн, әл-Фaрaбидiң «Aллaның 

құдiретi мен ұлылығын дәрiптейтiн оң пiкiрлер...» деп бaстaлaтын дұғa 

жaзғaндығы aнықтaлa түседi [14]. 

Ғұлaмa ғaлым «Қaйырымды қaлa тұрғындaрының көзқaрaстaры», 

«Мемлекеттiк қaйрaткердiң нaқыл сөздерi» және тaғы бaсқa сaяси-әлеуметтiк 

трaктaттaрындa қaйырымдылық пен бaқыт мәселесiне кеңiрек тоқтaлғaн. 

Бaқыт дегенiмiз - ол aбсолюттiк игiлiк. Фaрaбидiң aйтуыншa, aдaмдaр 

көп нәрселердi өзiнiң өмiрiнiң мaқсaты мен негiзi деп ойлaйды. Олaр - өзiне 

ұнaйтын, керектi нәрселер, мысaлы: aқшa, aтaқ, тaғы бaсқaлaры. Aдaм бaқытты 

ешбiр жaғдaйдa бaсқa күш aрқылы емес, тек теориялық aқыл- пaрaсaт 

күшiaрқылы ғaнa пaйымдaйды. Бaқытты дұрыс түсiнетiн aдaмдaр - дaнышпaн 

aдaмдaр [5; 115, 116]. 

Бaқытқa жетудiң мaңызды шaртын, әл-Фaрaби aдaмның әрекеттi тaңдaу 

және осы iстеген әрекеттiң өз ырқынa негiзделуiнде. Әл-Фaрaби aдaм ырқының 

еркiндiгiне, жaқсы мен жaмaнды еркiн тaңдaуынa көп мaңыз aртaды. Ерiк 

еркiндiгi жaн пaрaсaттылығымен aнықтaлaды және ол тек aдaмғa тән, aдaмдaғы 

iзгiлiктi қaлыптaстырaтын және күшейтетiн қaжеттi шaрт. 

Ойшыл дaнышпaн тек бaқыт турaлы нaқты бiлiмi бaр, оғaн жету 

жолдaрын aйқын бiлетiн, соғaн сәйкес әрекет жaсaйтын қaуым ғaнa 

қaйырымдылыққa икемдi екенiн ескерткен. 

Әл-Фaрaбидiң эстетикaсындa әсемдiк пен пaйдaлылық, сұлулық пен 

пaйдa бiрiмен-бiрi үйлесiмдi түрде тұтaсып кеткен, бiрiнен-бiрi бөлiнбейдi. 

«Aдaм aқыл-ойының aрқaсындa ғaнaaдaм болды», - дейдi ғұлaмa. 

Фaрaби aстрономия мен aстрологияны өте терең бiлген aдaм. Ортa 

ғaсырдaн бaстaп дүние жүзiне тaрaғaн aстрологияның бетiн aшып, сырын 

шешкен осы Фaрaби болып сaнaлaды. Бiрaқ ол aстрологияны үйретiп, оны 

қолдaнуды көздеп, түзету енгiзген емес. Оның шын мaғынaсындa негiзi қaйдaн 

шыққaн, шындығы мен өтiрiгi қaйдa, осыны көрсету мaқсaтын көздедi. Бaл aшу 

кiтaбы 
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«Тaлиғынaме» («Гороскоп») бойыншa болaшaқты бiлуге болaды 

деушiлердiң iсiн Фaрaби aшықтaн- aшық нaдaндық немесе aдaм aулaғaн 

aрaмзaлық дейдi. Осы пiкiрiн ол жaлпы aстрономиялық, мaтемaтикaлық-логикa 

әдiсiмен дәлелдейдi. 

Қорытa келе aйтaрымыз, Ұлы бaбaмыз - Aристотельдiң философиясын 

дaмытa отырып, өз тaрaпынaн көптеген мaңызды ғылыми еңбектер жaзды. Әл- 

Фaрaби ғылымының философиялық- логикaлық iргетaсын дұрыстaп қaйтa 

қaлaп шықты. Ол музыкa жaйлы күрделi зерттеулер жүргiздi. Фaрaбидiң 

метaфизикa, тiл ғылымы, логикa, психология, геогрaфия, этикa, т.б. ғылымдaр 

жaйлы жaзғaн еңбектерiнiң мәнi ерекше зор. 

Әл-Фaрaби тек Шығыстың ғaнa емес, Бaтыстың дa ғылым мен 

мәдениетiнiң дaмуынa зор үлесiн қосқaн энциклопедиялық бiлiмi бaр ғaлым. 

Оны толық рaстaйтын мынa деректер: 

941–942 жж. ғaлым «Мемлекеттiк қaйрaткердiң нaқыл сөздерi» aтты 

еңбегiн Бaғдaдтa бaстaп, 942–943 жж. Шaмдaaяқтaйды. 

Фaрaби трaктaттaрының әрқaйсысы өзiндiк бiр дүние, қaғидa теория мен 

әдiс. Солaрдың бiрi 948 ж. Египетте жaзылғaн «Қaйырымды қaлa 

тұрғындaрының көзқaрaстaры турaлы трaктaт» болып тaбылaды. 

ХV–ХVI ғғ. еңбектерi Еуропaдa бaсылып шығa бaстaйды. Әл-Фaрaби 

еңбектерiaлғaш рет еврей тiлiне aудaрылды. 

1869 ж. Ресейде «Әл-Фaрaби, оның өмiрi мен шығaрмaлaры» aтты 

кiтaпты М. Штейншнейдер жaрыққa шығaрды. 

1895 ж. Ф. Дитерици «Қaйырымды қaлa тұрғындaрының көзқaрaстaры» 

aтты еңбегiн бaсып шығaрды. 

1927 ж. Хaйдaрaбaдтa «Aзaмaттық сaясaт» aтты еңбегi жaрыққa шығaды. 

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық университетiнде (ҚaзҰУ), осы оқу  

орнының 80 жылдық мерейтойынa бaйлaнысты, Фaрaби мұрaсын зерттеу қызу 

қaрқын aлды. 2013 ж. 23 желтоқсaнындa университетте «Al-Farabi universitety 

smart city» ғылыми-инновaциялық жобaсы жол тaртты. Ол әл-Фaрaби 

бaбaмыздың iзгiлiк қaлaсы турaлы iлiмiне негiзделген. Жобaны жүзеге aсыру 

мaқсaтындaғы бaсты шaрaлaрдың бiрi - әл-Фaрaби мұрaсын қaлың көпшiлiкке 

жеткiзуге бaғыттaлғaн оқу құрaлын қaзaқ және орыс тiлiнде дaйындaу. 

2014 ж. мемлекет Бaсшысының тaпсырмaсымен қолғaaлынғaн «Хaлық - 

тaрих толқынындa» бaғдaрлaмaсы aясындa тaрихшылaрымыз Испaния 

музейiнен әл-Фaрaбидiң бұзaу терiсiне жaзылғaн 10 трaктaтын, Ғұндaрдың 

көсемi - Едiл қaғaнның бейнесiн және сaйын дaлaмыздaн шыққaн ғaлымдaрдың 

aрaб тiлiндегi қолжaзбaлaрын тaпты. Еуропaдa сaқтaлып келген бұл aсa құнды 

жәдiгерлердiң көшiрмелерi мен СД-дискiге түсiрiлген нұсқaсы елге жеткiзiлдi. 

Кеңес үкiметi кезiнде әл-Фaрaбидi көптеген aдaмдaр зерттедi. Кемшiлiгi 

- оны Ислaм өркениетiнен aлшaқтaтып көрсеттi. Фaрaби турaлы aқиқaтты 

aйтқaн жоқ. Тәуелсiз Қaзaқстaндa Ұлы бaбaмызды aлдaғы уaқыттa ешқaндaй 

шектеусiз зерттеуге толық мүмкiндiк бaр деп ойлaймыз. Сонaу X ғaсырдa 

жaзылғaн ғұлaмaның еңбектерi ХХI ғaсырдaғы ғaлымдaрдың зерттеу 

объектiсiне aйнaлып отыр. 
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ӘОЖ 930.2 

ЕСДӘУЛЕТ Е., РЫСБЕКОВА Ш. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ. 

 

ҚАЗІРГІ АРАБ ӘЛЕМІНДЕГІ ӘЛ-ФАРАБИ ЖАЙЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕР 

 

Қазіргі таңда әл-Фараби мұрасы әлемнің көптеген елдерінде қайта қолға 

алынуда. Соның ішінде Араб әлемі ғалымдарының зерттеулерін айтуға болады. 

Заманауи Ислам философиясында «Араб ақылы» деген атаумен танымал Араб- 

Ислам философиясының таным тұрғысынан қалыптасуын қарастыратын үлкен 

бір концепция бар. Аталмыш концепцияда әл-Фарабидің жайында да сөз 

қозғалады. «Араб ақылы» деген атаумен танымал концепция өткен ғасырдың 

60-70 жылынан бастау алған қазіргі Ислам философиясының көтерген және ең 

көп талқыланған тақырыптарының бірі. Сол уақыттан бері аталмыш тақырыпта 

елуге тарта еңбек жазылған екен. Бұл концепцияның ішінде Әбу Наср әл- 

Фарабидің өзіндік орны бар. Тың жаңа зерттеулер де жоқ емес. Оның бейнесі 

кеңірек сомдалған еңбек ретінде Мұхаммед Жабиридің «Араб ақылына сын» 

атты 4 томдық еңбегін және оған кіріспе ретінде жазылған «Біз және біздің 

мұра» кітабын ерекше атап өтуге болады. Осы екі еңбекке сүйене отырып 

«Араб ақылы» концепциясындағы әл-Фараби бейнесіне шолу жасамақпыз. 
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Алдымен М.Жабиридің «Араб ақылына сын» еңбегінде келтірілген 

зерттеулерден бастасақ. Бұл еңбегінде ол өте көне тарихи деректі келтіре 

отырып, оған керемет талдау жасайды: 

Әл-Фарабиден сәл кейін өмір сүрген атақты бағдаттық жазушы, 

әдебиетші Ибн Надим (-384/1047) атты ғалымның әйгілі «Фихрист» атты кітабы 

бар. «Фихрист» сөзі кітап мазмұны, тақырыптар тізімі, каталог, көрсеткіш деген 

сынды мағыналарды білдіреді. Бұл кітап ғылым философиясы, ғылым мен 

философия тарихында жазылған алғашқы әрі маңызды еңбектердің бірі. Ибн 

Надим «Фихрист» кітабының «Философия және өзге көне ғылымдардың 

мұсылман елдеріне қалай таралып көбейгендігі» жөніндегі тарауда былай деп 

жазады: 

«Сол себептердің бірі ретінде Аббаси халифасы Мамунның мынадай бір 

түсі келтіріледі: Кең маңдайлы, көркем бейнелі ақ боз кісі келіп Мамунның 

кереуетінің шетіне отырыпты. Айбатынан қорықса да, кім екендігін сұрапты. 

Сонда әлгі жарық жүзді кісі өзінің Аристотель екенін айтқан. Мамун қатты 

қуанып: Уа, данышпан сұрақ сұрасам бола ма?-деп әлгі кісімен дидарласа 

кетеді. 

Аристотель: Сұра. 

Мамун: Жақсылық дегеніміз не? 

Аристотель: Ақылдың жақсы көргені. 

Мамун: Одан кейін не? 

Аристотель: Шариғаттың жақсы көргені. 

Мамун: Одан кейін не? 

Аристотель: Көпшіліктің жақсы көргені. 

Мамун: Одан кейін не? 

Аристотель: Одан кейінгісі жоқ, - деп жауап берген. 

Осы түс көне кітаптардың қайта жарық көруіне түрткі болған ең басты 

факторлардың бірі болды. Мамунның Рим патшасымен хат алмасып тұратыны 

бар еді. Оған сөзі өтетін және ықпалы бар болатын. Оған хат жазып, Рум елінде 

сақталған көне ғылымдардың ең таңдаулыларын жіберуін сұрады. Алғашында 

Рум патшасы біраз қарсылық білдіргенімен, кейін сұрағанын берді». 

Араб ақылының қалыптасуы еңбегінде Мұхаммед Жабири жоғарыдағы 

оқиғаны келтіре отырып, мынандай талдау жасайды: «Қолымыздағы нақты 

тарихи дерекке тиісті деңгейде көңіл бөлуіміз керек. Бұл мәтінді Ибн Надим 

377 жылы (григ. 987 жылы) жазып қалдырған. Аббаси халифасы Мамун 

кітаптарды әкелуге, аударуға өте үлкен жомарттық танытып, ауқымды қаражат 

бөлді. Сонымен қатар мемлекеттің бар мүмкіндіктерін осы іске жұмылдырып, 

қазынасын осы жолда сарп етті. Осындай үлкен жобаны жүзеге асыруға тек бір 

түс себеп болды деп айту қиындау. Керісінше осындай іске білек сыбана 

кіріскендіктен, күні-түні осымен айналысқандықтан, тіпті түсінде де осы іспен 

шұғылданған деп жорамалдау ақылға қонымдырақ сияқты». 

Бұл оқиға тарихи үлкен маңыздылыққа ие. Аббаси халифаты тұсында 

халифаның өзі көне кітаптардың Ислам әлеміне жетуіне, оның аударылуына 

ерекше мән беруінің өзіндік сыры, мән-мағынасы болса керек. Сонымен қатар 
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М.Жабири аталмыш кітаптың басқа бір жерінде Аббаси халифатын «Ақыл 

мемлекеті» деп атайды. Себебі сол уақыттағы басқа дін өкілдері мен 

мұсылмандардың ішінде пайда болған түрлі діни ағымдарды ортақ мәмілеге 

шақыру үшін ақылға жүгіну негізгі шешім жолы болатын. Діни, саяси жағдай 

және идеологиялық ахуалды жақсарту күн тәртібінде тұрған мәселе еді. Бұл 

мәселелердің күн тәртібінде тұруын мына факторлармен түсіндіруге болады: 

Біріншіден, Ислам мемлекетінің аумағы кеңейді. Ислам мемлекетінің 

қол астында үлкен территория болғанымен, бұл жерде өмір сүрген 

халықтардың бәрі бірдей мұсылман емес еді. 

Екіншіден, Ислам өркениеті басқа өркениеттермен етене араласа 

бастады. Мысалы, парсы өркениеті толығымен Ислам халифатының қол астына 

өтті. Рим империясына қарасты көптеген жерлер де мұсылмандардың иелігіне 

өтті. Сонымен қатар басқа да халықтар, ұлттар мен ұлыстардың өзіндік наным- 

сенімдері мен мәдениеттері болғанын да естен шығармау керек. 

Осы тұста антикалық философияның араб тіліне аударылуы 

кездейсоқтық емес екенін аңғаруға болады. Бірақ «құрғақ қасық ауыз жыртар» 

демекші, тек құрғақ аударма да көп пайдасын тигізе қоймады. Күтілген нәтиже 

мен жоспарланған мақсаттың бір ұшы көрінгенімен, толық қол жеткізілді деп 

айтуға әлі де ертелеу еді. Аударылған кітаптарды ой сүзгісінен өткізетін, 

оларды талдап сараптайтын ойшыл философ ауадай қажет болды. Ал әл-  

Фараби сияқты оқымыстының Мәуренахрдан Аббаси халифатының басты 

қалалары болып саналатын Бағдат пен Дамаскке келуі және бұл аудармаларды 

зерттеп зерделеуі баға жетпес еңбек болғаны сөзсіз. 

М.Жабири «Араб ақылының қалыптасуы» еңбегінде әл-Фараби жайында 

өте құнды тарихи дерек келтіреді: 

Ибн Усайбиға атты ғалым әл-Фарабидің бізге жетпеген «Философияның 

пайда болуы» атты кітабы жайында сөз қозғай отырып былай дейді: Рим 

императорлығы құрылғаннан кейін философияның басты екі ошағы болатын. 

Олар: Рим мен Александрия. Алайда христиандық келген соң философия Римде 

өмір сүруін тоқтатты. Сөйтіп философия тек Александрияда қалды. Кейінірек 

христиандардың патшасы поптар мен папаларды жинап, философияның ішінен 

діндеріне қарсы келетін бөлігін жою және тәрк ету жөнінде мәжіліс құрады. 

Христиандыққа зиян тиеді дей отырып, «Мантықтың» яғни логиканың үлкен 

бір бөлігін шетке ысыру жөнінде тоқтамға келеді. Нәтижесінде христиандыққа 

сүйемел болатын мантық (логика) қалып, оған қарсы келетін бөлігі шектелді. 

Осы шектелген бөлігі Ислам келгеннен кейін ғана қайта жарық көрді. Әл- 

Фарабидің өзі осыны растай отырып «Юханна ибн Хиланнан Бурхан кітабының 

соңына дейін оқыдық. Ол бұрын оқылмайтын немесе оқуға келмейтін. Кейін 

оқылатындай жағдайға жетіп, қолжазбалары кез-келген адам оқи алатын күйге 

келді»-дейді. 

Әл-Фараби келтірген бұл деректі Эрнест Ренан да қуаттай отырып: 

«Сирияни тіліне жасалған аудармаларда Органун тек жетінші тарауға дейін 

ғана берілген» - дейді. 
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Бұл деректердің барлығы Ислам келгенге дейін ұзақ уақыт бойы 

мантықпен ешкімнің айналыса қоймағанын білдіреді. Жоғарыда келтірілген 

басты деректі беруші кім деп көз жүгіртетін болсақ ол - атақты мұсылман 

дәрігері. XIII ғасырда өмір сүрген Ибн Усайбиға тек дәрігер ғана емес, осы 

саланың майталмандары жайлы үлкен еңбек қалдырған зерттеуші. Оның 

«Дәрігерлер тарихы» атты кітабы ғылым тарихындағы ерекше маңыздылыққа 

ие еңбек болып саналады. Әл-Фараби ұзақ жыл ғұмыр кешіп, дүние  салған 

Шам елінде туылып, сол жерде қаза тапқан. 

Берілген тарихи дерекке зер салар болсақ: «Неге мантық ілімін тірілтіп 

алу мұсылмандарға оңай болды?»-деген орынды сұрақ туындайды. Өйткені 

мантық ілімінің құрамдас бөліктері араб тілі мен шариғат ілімдерінде де бар. 

Мысалы, қарапайым өрнек ретінде фиқх негіздеріндегі «қиясты»  айтуға 

болады. Оның логикадағы аналогиядан еш айырмашылығы жоқ. Тіпті «қияс», 

яғни қисынға салу шариғатта үкім шығару үшін қолданылатын ең негізгі төрт 

қайнар көздің бірі. Ал араб тілі ғылымдарына келсек, сол уақыттың өзінде ол 

ғылымдар дамудың шегіне жеткен деп айтсақ болады. Араб тілінің 

грамматикасы бойынша құқықтық мәзхабтар сияқты тілдік мектептер пайда 

болды. Олар куфалық мектеп және басралық мектеп. Екеуінің арасында 

туындаған айырмашылықтарға байланысты ғылыми диспуттар жиі орнайтын. 

Діни мәтіндерге интерпретация жасалған сәтте осы мектептердің 

айырмашылығына байланысты интерпретациялардың да түрлі болуы жиі 

кездесетін. Сөйленетін сөз ауыздан шықпас бұрын ақыл сүзгісінен, ой елегінен 

өтетіні белгілі. Сөздің құрылымы мен сөйлемнің байланысы белгілі бір 

қағидаларға негізделеді. Осы қағидалардың зерттеліп, қағазға түсуі ойдың 

дұрыс әрі жинақы жеткізілуіне септігін тигізері анық. Грамматикадан бөлек 

араб тілінің риторикасы мен шешендік өнерін зерттейтін «бәләғат» ілімін де 

ерекше атап өтуге болады. Бәләғат ілімі араб тілініңстильдерін, баяндау 

ерекшеліктерін, сөзді мағыналық тұрғыдан жәнеұйқастық тұрғыдан әсемдеп 

көркемдеу жолдарын, астарлап жеткізудің түрлі әдістерін және сөзді тиісті 

орнында қолданудың маңыздылығы мен себеп-салдары сынды тақырыптарды 

зеттейтін өте терең ілім. Сонымен қатар теңеу, эпитет, метафора сынды 

бәләғаның тараулары логиканың кейбір тармақтарымен сәйкес келеді. Қорыта 

айтқанда IX-X ғасырлар жоғарыда айтып өткен шариғаттағы құқық негіздері 

(усул фиқх), араб тілі ғылымдары соның ішінде грамматика мен балағат  

ілімінің ғылым ретінде, мектеп ретінде әбден дамыған кезеңі еді. Осы және өзге 

де себептерге байланысты сан ғасырдан бері шаң басып қалған антикалық 

логика ілімін қайта қалпына келтіру және оны қолданысқа енгізу 

мұсылмандарға қиынға соқпады. Керісінше қолданыстағы бар нәрсені 

түрлендіріп, жөнге келтірген сияқты дәрежеде қабылданды. Сөзімізге дәйек 

ретінде антикалық логика арабшаға аударылған сәтте араб тілі ғалымдарының 

оны қабылдаудан бас тартқандығын келтіруге болады. Тіл ғалымдары 

антикалық логиканың жат тілдің логикасы екендігін, оның араб тлілімен 

үйлеспейтінін айтқан. Араб тілінің логикасы - араб тілі ғылымдарында 

болатындығын алға тартқан. Бұл антикалық логиканың баламасы Ислам 
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әлемінде болғанын көрсетеді. Бәлкім антикалық логикадағы сияқты формада, 

жеке дара ғылым ретінде болмаған шығар. Сонда да оның құрамдас 

бөліктерінің, мазмұнының болғанын анық білдіреді. 

Араб ақылы концепциясының басты тіректерінің бірі саналатын 

М.Жабиридің «Араб ақылына сын» атты көп томды еңбегіне кіріспе ретінде 

жазылған «Біз және біздің философиялық мұрамыз» атты кітабында әл- 

Фарабиге қатысты бір үлкен тарау арналған. 

Мұхаммад Жабири әл-Фарабидің көзқарастарын зерттеу үшін оның өз 

замандастары сияқты тек бір саланың ғана маманы емес, энциклопедист-ғалым 

болғанын басты назарға алу керектігін алға тартады. 

Осыны негізге ала отырып Әл-Фарабидің қандай заманда өмір сүргеніне 

қысқаша шолу жасасақ. Әбу Насыр Әл-Фарабиді түбегейлі тану үшін оның  

өмір сүрген заманы терең зерттелуі тиіс. Өйткені кез келген тұлға  өз 

заманының перзенті. Өмір сүрген кезең адамның жан-жақты қалыптасуына әсер 

ететін басты фактор. Әл-Фарабиді әл-Фараби еткен негізгі себептердің бірі 

оның өмір сүрген заманы деп айтсақ болады. Ол қандай заманда өмір сүрді? 

Әл-Фараби өмір сүрген уақыт тадуин заманының шарықтау шегіне 

жетуімен тұспа-тұс келді. Тадуин дегеніміз Ислам әлемінде пайда болған 

ғылымдардың жаппай қағазға түсірілуіне айтылады. Тадуин кезеңі хиджра 

күнтізбесі бойынша 2-3 ғасырда, григориан күнтізбесі бойынша 8-9 

жүзжылдықты қамтиды. Сол уақытқа дейін Ислам өркениетінде бірнеше ғылым 

түрі қалыптасып үлгерген еді. Тіпті әр ғылымның өзі бірнеше салаға 

бөлінген.Тадуин уақытында барлық ғылымдар кітап күйінде жарық көрді. 

Ғылым түрлі көзқарас пен қарама-қайшылықтар болған жерде дамып, көп 

талқыға салынып, талас-тартыстан өткен соң шыңдала түсері белгілі. Міне әл- 

Фараби осындай заманда өмір сүргендіктен білім алуына, ғылымға 

қызығушылығы мен құштарлығы арта түсті. Ол сол уақытта қалыптасып 

үлгерген ғылым ордаларының көбінде болғандықтан бәріне еркін сараптама 

жасайтындай қабілетке ие болды. Жастық шағында Мәуренахрда қалыптасқан 

ғылыммен сусындап өскен болса, есейген шағында халыфаттың орталығында 

білімін шыңдады. Мәуренахр жері әл-Фараби бабамыздың кіндік қаны тамған 

жер. Сонымен қатар білім алып, ғылымға ден қойған жері. Тек бұл өңірдің 

білімімен шектелмей, парсы, араб елдерінің ғылым ордаларына сапар шегуі 

оның ұлы тұлға болып қалыптасуына тікелей әсер етті. 

Аудармалар да оның ой өрісін, көкжиегін кеңейте түсті. Басқа әлемнің 

ғылымымен таныстырды. Өз әлемінің ғылымын жетік меңгергенімен, өзге 

елдікіне ден қою оңай шаруа емес. Осының барлығы оның өзіндік ой-пікірі, 

ұстанатын ұстанымы бар тұлғаға айналуына себеп болды. Егер әл-Фараби жәй 

ғана аудармашы немесе жеткізуші болғанда Аристотель және Плотон сынды екі 

хакімнің ойына сараптама жасамас еді. Бұл оның ғылым мен философияда 

бағындырған белесінің биік болғанының көрсеткіші. 

М. Жабири: «әл-Фараби философиясында өзінен бұрынғы философтар 

(әсіресе әл-Кинди) бет алған бағыттан өзге жолды таңдады. Себебі ол 

халифаттың орталығына басқа елден келгенді. Ол өмір сүрген қоғам саяси, 
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әлеуметтік және пікір тұрғысынан орталықтан толығымен басқаша еді. Ол 

орталыққа келген кезде Аббаси халифатынан кейбір жерлер бөлініп шыға 

бастаған еді. Мысалы, Андалюсия мен Батыс Африканы былай қойғанда 

Мысырдағы Фатимиттерді айтуға болады. Фатимиттер идеологиялық 

ұстанымдары жағынан орталықтан түбегейлі өзгеше еді. Сонымен қатар 

мәзхабтардың, ағымдар мен діни топтардың көбеюі Ислам әлеміне ортақ 

пікірдің болмауына алып келді. Осы тұста Мамунның көрген түсі - оның 

армандаған һәм көздеген мақсаты болғанын аңғаруға болады. Ал, оның түсін, 

арман-мақсатын жүзеге асырған одан сәл кейін келген Әбу Наср әл-Фараби 

болды деп айтсақ артық айтқандық болмас. Ол философия мен логиканың қайта 

тірілуіне және оның қолданысқа енуіне үлкен үлес қосқандықтан араб-ислам 

интелектінің қалыптасуына оң ықпалын тигізді. Осылайша Араб-Ислам 

ақылының жүйеленуіне тікелей әсер етті. Өкінішке орай сол қалыптасқан 

интелект пен ақылды дамытып, өркениеттің шыңына жетудің орнына бүгінгі 

Ислам мен мұсылмандар рационализмнен алыс. Сондықтан қазіргі Ислам 

интелекті үлкен реформаларды қажет етеді. 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Мұхаммад Абид әл-Жабири. Нақдул ақлил араби: 1-том Такуинул 
ақлил араби. Бейрут. Марказ дирасат ал-уахдатил арабия. 1982. - 385 б. 

2. Мұхаммад Абид әл-Жабири. Нахну уа ат-турас. Бейрут, 
Ливан/Касабланка, Марокко. Ал-Марказ ас-сакафи ал-араби. 1980. -и330 б. 

 

ӘОЖ37.017.92 
ЕСЕНАЛИНА А.А. 
«№6 жалпы білім беретін орта мектеп жанындағы интернат» КММ ШҚО,  
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ҚАЙТАЛАНБАС ТҰЛҒА – ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ 
 

«Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, 
өлмейтұғын артында сөз қалдырған» 

Мұқағали Мақатаев 
Ұстаздықтың өмірін тек ұстаз ғана  түсінер. Біздің қоғамымызды 

ұстаздар қауымынсыз көзге елестету мүмкін емес. Ұстаз – рухы таза, ой-өрісі 
биік, ұлты мен Отанының болашағы  үшін тер төгіп, шыдамдылық  пен 

табандылықтың үлгісін көрсетуші, өз бойындағы асыл қасиеттері мен білімін 
болашақ ұрпақтың бақыты мен кәдесіне жаратып, қоғамды өрге өркендетуші, 

жаңашылдықтың бастаушысы, жүрегі  жылы, көңілі – дарқан адам.Өзім ұстаз 
бол тұра қайталанбас тұлға - Әбу Насыр Әл-Фараби жайлы жазбай кетуге 

болмас деп білем. Ұстаздық мінез – құлық нормасы мынадай болуға тиіс: ол 
тым қатал да болмауы керек, тым ырыққа жығыла бермеуі керек, өйткені, аса 

қаталдық – шәкіртті өзіне қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру – қадірін 
кетіреді, берген білімі мен ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады Әбу 
Насыр  Әл-Фараби  (870  –  950ж.ж). Тарихты  адамдар  өздері  жасайды. Аты 
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аңызға айналған ұлт көшбасшылары, физиканы қарапайым оқырманға 
қолжетімді еткен ғалымдар немесе дарынды музыканттар жайлы қойылымдар 
осының тағы бір айғағы. Биыл елімізде Шығыстың ғұлама ойшылы, ғалымғ 
математик, астролог, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр 
Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы. Ғұлама ойшыл Әбу Насыр Әл-Фараби 
870 жылы Отырар қаласында дүниеге келді. Әл – Фараби - көрнекті ойшыл, 
өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ және шығыс 
аристотелизмнің ең ірі өкілі. Өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында 
«Екінші ұстаз» атауына ие болды. Әл – Фараби шығармашылық мұрасы орасан 
зор (150 ге – жуық философиялық және ғылыми трактаттар), ал оның 
айналысқан ғылыми салалары ол – философия мен логика, саясат пен этика, 
музыка мен астрономия.Оның атақты «Музыка туралы үлкен трактат» деген 
шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Күні бүгінге дейін Әл – 
Фарабидің еңбектері өзінің мән – маңызын жоғалтқан емес. Оның мемлекет, ел 
басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік – этникалық саяси көзқарастары 
бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. «Ақыл-парасат күші адамның 
ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен 
жаман қылықты айыруына көмектесетін күш» Әбу Насыр Әл-Фараби. Әбу 
Насыр әл – Фараби еңбектері онымен бірге уақыт көлігіне отырып, тарихтың 
ажырамас бөлшегіне айналған қайталанбас тұлғалармен бірге саяхат 
жасағандай күй кешесің. Қайталанбас тұлғаға бір емес мың еңбек жазсаңда 
артық етпес деседе Қазақстан Республика орталығында белгілі жазушы, 
драматург Роллан Шәкенұлы Сейсенбаевтың «Фараби» атты 7 томдық жинағы 
шықты. Жинақ ұлы ойшыл Әбу Насыр Әл-Фарабидің1150 жылдық мерейтойы 
аясында жарық көрді. «ФАРАБИ» 7 томдығы І-том: Қайырымды қала, ІІ-том: 
Философиялық трактаттар, ІІІ-том: Әлеуметтік – этникалық трактаттар, ІV-том: 
Музыка туралы үлкен кітап, V-том: Ғалым туралы кітап, VІ-том: Ой – сана 
туралы кітап, VІІ-том: Ұстаздың оралуы бөлімдерден тұрады.Еліміз 
тәуелсіздігін алып, тарихымызға, дәстүрімізбен өткенімізге жаңаша талдау 
жасап, төл тарихымызда өзіміз зерделеуге қолымыз жетті. Айта алмаған, 
дәріптей алмаған талай азаматтарымызды қайта жаңғыртып, өлімізіді тірілтіп, 
кеткен қателіктер мен саясаттың шырмауымен жасалған қадамдарға жаңаша 
баға беріп жатырмыз. Бүгінгідей түрлі мәдениеттер тоғысындағы жаһандану 
үрдісіне бағыт бұрған заманда ұлтымыздың рухани өресін биіктеткен 
тұлғалардың қалдырған мұрасына қайта үңілу оның тағылымдық мәнін қайта 
зерделеу – заман тудырып отырған қажеттілік. Өткен ғасырдың күрделі 
кезеңінде өмір сүрсе де ғаламдық ой таным дәрежесіне көтерілген Әбу Насыр 
Әл-Фарабиді зерттеу, әлемге әйгілеу үлкен міндет. Әл-Фарабидің интеллект 
жөніндегі осы философиялық ой-тұжырымын араға тоғыз ғасырдай уақыт 
салып, қазақ қауымының жаңа тарихи жағдайында Абай Құнанбайұлы зор 
білгірлікпен жалғастыра түскен сияқты. Абай өзінің «Он тоғызыншы сөзінде»: 
«Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, 
дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған 
адам білімді болады. Естілердің сөзін естіп жүрген кісі өзі де есті болады. Сол 
естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, 
сонда іске  жарайды,  сонда адам десе болады»,  – деп  жазады.  Сондай-ақ,  Әл- 
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Фарабидің ғылым-білімді меңгерудегі интеллект рөлі жайындағы 
философиялық тұжырымын Абай өзінің «Он тоғызыншы сөзінде» мейлінше 
айқындай түскен. Абай өз ойын: «ғылым-білімді әуел бастан бала өзі ізденіп 
таппайды. Басында зорлықпен яки алдаумен үйір қылу керек, үйрене келе өзі 
іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпен көксерлік 
болса, сонда ғана оның аты адам болады», – деп тұжырымдайды. Әл-Фараби 
өзінің жоғарыда аталған еңбегінде «жан қуаты» жөнінде қолданған ұғымдар 
мен термин сөздер сол қалпында Абай қара сөздерінде (7,17,27,38,43-сөздер) 
қайталануы кездейсоқ құбылыс емес, Әл-Фараби: «Ақыл-парасат күші – 
адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы 
қылық пен жаман қылықты айыруына көмектесетін күш» деп көрсетеді. Абай 
мен әл – Фараби арасындағы ғылыми-педагогикалық сабақтастықтар мен 
сарындастықтар аясы жоғарыда айтылғандармен ғана шектелмейді. Бұл 
арақатынас, жалпы данышпан екі  хаким  арасындағы  байланыс,  іліктестік 
жай- жапсары, сыр-сипаты әлі де болса кешенді де терең тексерісті қажет етеді. 
Абай мен әл-Фарабидің ұстаздық, тәлімгерлік үрдістерінде ұқсас идеялар мен 
қағидалардың көптеп кездесуі кездейсоқ нарсе емес. Ұлы гуманист, ойшыл, 
ақын әл-Фарабидің мұралары қазақ халқының асыл қазынасы. әл-Фарабидің 
шығармаларын бөліп-жарып қарастыруға келмейді. Онда тарихи шындық та, 
қоғамдық-саяси жағдай да, адамгершілік пен ар ілімі де қамтылған. әл- 
Фарабидің сөзсіз ақын, қоғам қайраткері екені де даусыз, әрі философ, әрі 
тарихшы деп тануымызға әбден негіз бар. 

Әл-Фарабидің тарихи шындықпен жазылғын шығармалары қоршаған 
ортадағы құбылыстар мен шынайы образдары кеңінен жазылған. 
Шығармаларда тарихи тұлғалар керемет суреттеледі. Бұндай портрет жасау 
үшін, әрине, жазушының көптеген білімі және өзіндік іштей сенімі болуы керек 
деп ойлаймыз. Адам табиғаты туралы көп толғанған Адам табиғаты туралы көп 
толғанған Әбу Насыр Әл-Фараби өмірдің мәні, дүниенің баянсыздығы жайлы 
көп жазды. Әбу Насыр Әл-Фараби мейір мен зорлық, әділет пен зұлымдық, 
ғылым мен мораль, адам мен заман туралы толғаныстары екі ғасыр шегіндегі 
қазақ қоғамдық ойының марқайған қалпын, бүкіл Отырар өңіріндегі алдыңғы 
қатарлы, биік өресін айғақтаса керек. Бұл кезде қазақ әдебиеті дін шырмауы, 
ескілік көлеңкесі, ел ішіндегі кертартпа құбылыстар сияқты аса мәнді, бірақ 
кезеңдік тақырыптарды еркін игеріп, бүкіл адамзаттық мәселелерге, әлемдік 
тақырыптарға біржола ден қойған. Бұл тарапта Абай салған жол кеңейе, 
дағдылана түскен екен. Сондықтан да Әбу Насыр Әл-Фараби азаматтық 
лирикасы тек қазақ ғана емес, қазіргі шығыс халықтарының поэзиясының 
туыстас, тағдырлас жұрттардың барлығының рухани даму тарихындағы өзгеше 
құбылыс деп бағалануы ләзім. Әбу Насыр Әл-Фараби мұрасы тек ақындықпен 
шектелмейді. Ғұлама еңбегі сан салалы.Әбу Насыр Әл-Фараби мұрасының бір 
тармағы – тарих, өмірдің мәні, дүниенің баянсыздығы жайлы көп жазды. Әбу 
Насыр Әл-Фараби мейір мен зорлық, әділет пен зұлымдық, ғылым мен мораль, 
адам мен заман туралы толғаныстары екі ғасыр шегіндегі қазақ қоғамдық 
ойының марқайған қалпын. Бұл кезде қазақ әдебиеті дін шырмауы, ескілік 
көлеңкесі, ел ішіндегі кертартпа құбылыстар сияқты аса мәнді, бірақ кезеңдік 
тақырыптарды еркін игеріп, бүкіл адамзаттық мәселелерге, әлемдік 
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тақырыптарға біржола ден қойған. Бұл тарапта Абай салған жол кеңейе, 
дағдылана түскен екен. Сондықтан да Әбу Насыр Әл-Фарабидің азаматтық 
лирикасы тек қазақ ғана емес, қазіргі шығыс халықтарының поэзиясының 
туыстас, тағдырлас жұрттардың барлығының рухани даму тарихындағы өзгеше 
құбылыс деп бағалануы ләзім. Ғұлама еңбегі сан салалы. 

Балалар біздің болшағымыз. Болашағымыздың жарқын болуы – білімді 

ұрпақ қолында. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай: « Болашақта еңбек етіп, 

өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 

Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан міндет өте ауыр», — деген. Әрине 

тәуелсіз ел тірегі — білімді ұрпақ тәрбиелеу, білім беру – мұғалімге жүктелетін 

қасиетті парыз. Баланың өмірден өз жолын табуда да ұстаздың еңбегі зор. Мен 

үшін әрбір бала жеке тұлға. Сол балалардың жүрегіне жол тауып,сезіміне 

қозғау салып, өзінің туған еліне, өзінің туған тіліне деген сүйіспеншілігін оята 

алсам,мен өзімді бақытты санаймын. Ұстаздарымыздың бар бақыты өзі 

тәрбиелеп, өзі білім беріп отырған оқушыларында екені рас.Кез-келген 

шәкірттің бойында адам сүйсінетін қасиет болады. 

Қазақтың жүрегі тоқтамасын, өнердің, мәдениеттің қазақ жүрегін 

тоқтамасын деп отырғаным сол. Мәдениетін өнерін өлтіріп алған қазақ ел 

болып оңбайды, елінен айнып қалған жүрек – жүрек боп соғып жарытпайды. 

Екеуі бөлінбес бір бүтін, тұтас дүние деп есептеймін.Ендеше, жүрегіміз 

тоқтамасын!!! 
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ӘОЖ 930.1 

МУНУСОВА Г.К. 

«№11 мектеп-лицейі» КММ, Өскемен қ. 

 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ТӘУЕЛСІЗ 

ҚАЗАҚСТАНДА БАҒАЛАНУЫ 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы 

кең байтақ даламыздың жеті қырын атап көрсетіп, өткен тарихымызды 

қайтадан зерделеп, дүние жүзіне танытудың жолдарын қарастырады. 

Осы күнге дейін ұлан-ғайыр даланы мекендеген қазақ халқының тарихы 

XV ғасырда, яғни Қазақ хандығы құрылған кезден ғана басталады деп, оған 
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дейінгі тарихымыздан бейхабар болып келдік. Ақын Қадыр Мырза Әлі: «Біздің 

тарих бұл да бір қалың тарих, оқулығы жұп-жұқа, бірақ-тағы...» деп айтқандай, 

тарихымыздың жұқа болғаны көзі ашық зиялыларды ойландыратын.  

Сондықтан Елбасы тарихымызды жаңаша көзқараспен қарауды ұсынады. 

Бұрынғы тарихымыз еуроцентристік көзқараста жазылып, оның 

дүниежүзінің өркениетіне қосқанүлесі ашып көрсетілмеді. Тек тәуелсіздік 

алғаннан кейінғана тарихымызды түгендеуге мүмкіндік алдық. Міне, Елбасы 

«Ұлыдаланың жетіқыры» мақаласын жариялап, ұлт тарихын тани білудің жаңа 

кезеңін бастап берді. Қазақ тарихын сона усақ, ғұн, ежелгі түркі дәуірінен 

іздеуді тапсырды. 

Қасиетті қазақ даласы талайұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағының көкірегіояу, көзіашық, ойшыл азаматтары бүкіл шығыс араб- 

парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, 

кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге 

жайылғандары да аз емес. Солардың бірі – күллі әлемге танымал ұлы – Әбу 

Насыр Әл-Фараби. 

Шығыс пен батысты мойындатқан ғұлама философ, тарихымыздағы ұлы 

тұлғалардын бірі Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз, өз заманының ең мықты 

энциклопедист-ғалымы Әбу Насыр Әл Фараби туралыкезінде араб тарихшысы 

Захир ад-Дин әл Байһапи: «Исламда Әбу Насырға тең түсер адам туған жоқ, 

оның ілімін қастерлегендер « Екінші ұстаз» деп дәріптеді. Дүниеде төрт ғажап 

адам болған. Олар: Аристотель мен Александр Афродезейский және Әбу Насыр 

мен Әбу Әли ибн Синадеп жазған болатын. 

Әбу Насыр Әл-Фараби — түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең 

мәшһүрі. Тарихи деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген. Өздігінен көп оқып, 

көп ізденген ойшыл философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, 

жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларынан 150-ге 

тарта трактат жазып қалдырды. Әл-Фараби 950 жылы 80 жасында қайтыс 

болады. Біздің заманға Әл-Фарабидің тек негізгі шығармалары ғана келіп жетті. 

Ол шығармалар ежелден бері жұртшылыққа танымал болып, философиялық 

және ғылыми ойдың одан кейінгі дамуына тигізген әсері орасан зор. Әл- 

Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Әл- 

Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық 

саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Оның еңбектері 

еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. 

Ғалым Аристотельдің әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, 

өз тарапынан да "Кемеңгерлік меруерті", "Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы", 

"Мәселелердің түп мазмұны", "Ғалымдардың шығуы", "Бақытқа жету", 

"Азаматтық саясат", "Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері" сынды 

көптеген философиялық еңбек жазды. Бұл еңбектерде дүние, қоғам, мемлекет, 

адамдардың қатынастары туралы заманнан озық тұрған пікірлер, пайымдаулар 

туралы баяндайды. 

Мысалы, Әл-Фараби "білімсіз адамгершілік молаймайды, білімсіз адам 

өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені тәрбиелемей үлкен 
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жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа 

жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы 

жетпейді" деп ескертеді. 

Әбу Насыр Әл-Фараби өзінің философия көзқарастарында басты үш 

бағыт анық аңғарылады: 

- ол дүниенің мәңгілігін мойындады; 

- танымның болмысқа тәуелділігін растады; 

- ақыл-парасат туралы ілімді саралады. 

Ұлы ойшыл философияға үлкен мән берді, оған көп үміт артты. Ол 

философияны қоғамды оятатын зерде, парасат шамшырағы, халықты әділетті 

қоғамға жеткізетін негізгі бағыт, ұрпақтар арасындағы рухани-мәдени 

сабақтастықты ғасырларға жалғастыратын құрал, әлеуметтік-этикалар күрделі 

мәселелердің шешімін, уақыт талаптарының жауабын табатын әдіс деп түсінді. 

Осы деңгейде дұрыс ойланып, оңды әрекеттену үшін философияның 9 

қағидасын оқып-білу қажеттігін ескертеді. Мұндағы мақсат — тұтастықты, 

ақиқатты, ізгілікті, жаңа игіліккөздерін іздестіру, соған қол жеткізу. 

Әл-Фарабидің философиялық көзқарасын тарихи жағдайда, оның өз 

дәуірімен байланысты қарағанда ғана терең түсінуге болады. Философ адамды 

өз болмысын өзі танып білуге тәрбиелеу ісіне үлкен мән берді. Бұл мәселені 

логикалық, этикалық, педогогикалық, тілдік тұрғыдан кеңінен саралап, бұларды 

бір-бірімен өзара сабақтастықта қарастырады. Рухани жоғарғы мақсат 

нышандарын адамдарды өзара байланыстыратын бастаулардан — жан-дүние 

үндестігінен, әдеміліктен, қайырымдылықтан, бақыттан іздестіреді. 

“Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы”, “Мемлекет қайраткерлерінің 

қанатты сөздері”, «Азаматтық саясат», «Бақытқа жол сілтеу» және т.б. саяси- 

әлеуметтік трактаттарында қайырымдылық пен бақыт мәселесіне кеңірек 

тоқталды. Қоғамдық өмір проблемаларына арналған барлық еңбектерінен 

«Китаб ас сийаса ал-маданийа» («Азаматтық саясат» немесе «Саясат») 

мұсылман әлеміне барынша танымал болды. Адамдар бірлестіктерінің 

ерекшелік белгілері болып табылатын теориялық және практикалық 

қайырымдылықтарға тек философияның көмегімен жетуге болады деп 

тұжырымдайды ұлы ғұлама. Демек, Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару 

жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі 

қоғам үшін де айрықша маңызды. Әл-Фараби өз заманындағы өнер-білімнің ең 

асылын таңдап ала біліп, өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді. 

Фараби мұраларын зерттеуде бүгінгі күнде тек қана шығыс, орыс 

ғалымдары ғана емес, Батыс ғалымдары да зерттеп, еңбектерін жариялауда. 

Ғұлама ғалымның еңбектерінің зерделенуін тәуелсіз Қазақстан кезеңі аясында 

тұжырымдайтын болсақ, Әл-Фараби Орта ғасырда жүріп,бүгінгі ұрпаққа орасан 

зор ғылым қалдырып қоймай, теңдессіз пәлсапалық еңбектерде қалдырып кетті 

деуге болады. 

Әлемдік өркениетте өз орнын ойып алған ұлы Әл-Фараби іліміне қайта 

оралу, танып білу, ұлт мүддесіне жарату – таусылмас рухани азық, баға жетпес 

рухани құндылық болып табылады. 
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ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМЫ 

 

«Білімді болу деген сөздің мағынасы – 

белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу». 

Әл-Фараби 

 

Есімі дүние жүзіне мәлім болып, ғылыми және мәдени мұралары 

ғасырлар бойы ардақталып, ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе жатқан қазақ 

даласының асыл перзенттерінің ең жарық жұлдызы – әл-Фараби. Х ғасырдан 

бастап қазіргі таңға дейінгі мың жылдан астам уақыттың ішінде ұлы 

бабамыздың еңбектері әлем ғалымдарының сусындар кәусәр бұлағына 

айналды. Ұлы ғұламадан қалған мирас ғылымның түрлі саласын қамтиды, әрі 

өте құндылығымен ерекшеленеді. Әл-Фарабидің өмірі жайындағы мағлұматтар 

ұлы ойшыл, әрі үлкен саясаткер, білгір физик,астроном, дарынды математик, ірі 

филолог және музыканың атасы болған дананың қазақтың ежелгі қаласы 

Отырарда туып өскенін дәлелдейді. Бұл шаһардың Орта ғасырда Фараб деп 

аталғаны белгілі. Тарихи мәліметтер бойынша ол қала Арыс өзенінің 

Сырдарияға құя беріс сағасында орналасқан, яғни қазіргі Отырардың орнында. 

Фарабтан шыққандықтан әлемдегі екінші ұстаз (арабша: Му‛аллим сәни) әл- 

Фараби атанып кеткен. Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән- 

маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі 

тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де 

айрықша маңызды. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен 

ықпал етті. Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін 

табыстыруда зор рөл атқарды. 

“Ғылыми мұра қалдырмаған ғалым найзағай ойнатып, күркіреп тұрып, 

жаумай өткен бұлтпен тең”, – деген араб халқының дана мақалы бар. Осындай 

қанатты ойды ту қып ұстаған Әл-Фараби ғылым мен өнердің барлық саласына 

өлшеусіз үлес қосып, артында өшпес ғылыми жазбаларын қалдырады. Аты 
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әлемге мәшһүр Әбу Насырдың еңбектерінен нәр алмаған, сусындамаған ғалым 

жоқ деп айтуға болады. Оның есімі дүниежүзі мәдениеті мен ғылымының 

тарихынан берік орын алады. Дүниежүзі ғалымдары әл-Фарабиді Шығыстың 

Аристотелі деп атағаны баршаға аян. Артында қалған ғылыми мұрасы өте мол. 

Ұлы ойшылдың қаламынан екі жүзге жуық трактаттар дүниеге келген. 

Оныңқаламынаарқауболғанғылымсалалары:     философия     мен логика, 

математика мен физика, астрономия мен ботаника, тіл мен әдебиет, медицина 

мен музыка. Осы еңбектерініңішінде философия мен әлеуметтану, этика мен 

эстетика мәселелеріерекшеорыналадыдепайтуғаболады. Оның жаратылыстану, 

философия, астрономия, математика, медицина, логика, этика, метафизика, 

жағрафия, әдебиеттану, тіл білімі, музыка сияқты ғылым салаларынан 164 

трактат жазғаны мәлім. Келтірілген еңбектер санының өзі Фарабиден бізге көп 

мұра қалғанын байқатады. Мың жылдан асса да осынша рухани мол дүниесінің 

қолдан қолға өтіп бізге аман жетуі Фарабидің ұлылығының, данышпан 

білімпаздығының тағы бір айғағы болса керек. 

Әл-Фараби «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы» 

еңбегінде қала тұрғындарын бес топқа бөледi. Оның ойынша, «қайырымды қала 

бес түрлi адамдар тобынан құралады: ең құрметтi адамдардан, шешендерден, 

өлшеушiлерден, жауынгерлерден және байлардан». Әл-Фараби ең құрметтi 

адамдарға ақылдыларды, пайымдағыш адамдарды, маңызды iстерде беделге ие 

болғандарды жатқызады. Екiншi топтағы шешендерге ол дiни қызметкерлердi, 

ақындарды, музыканттарды, хатшыларды сол сияқты шығармашылық 

жұмыспен айналысатындарды, ал өлшеушiлерге – есепшiлердi, дәрiгерлердi, 

астрологтарды, математиканы оқытушыларды қосады. Әл-Фараби бойынша, 

байлар дегенiмiз – қалада байлық табатындар, егiншiлер, мал өсiрушiлер, 

саудагерлер, қол өнершiлер. Оның көптомдық “Музыка туралы үлкен трактат” 

деген шығармасы көптеген тілдерге аударылған. Фараби трактаттары біздің 

заманымызға дейін аса жоғары бағаланады. Фараби геометрияны барлық 

жаратылыстық-философиялық ғылымдардың негізі деп қарады. Ұлы идеаны 

“Философияны меңгерудің қажетті шарттары” деген трактатында анық 

келтірген. 

Астроном және астролог ретінде Фарабидің беделі жоғары болды, ол  

бұл ғылымдарды арифметика, геометрия, музыка сияқты жоғары 

педагогикалық ғылымдар категогриясына жатқызды. Физика мен жалпы 

жаратылыстанудан жазған Фараби еңбектері белгілі. Жалпы физикалық және 

жаратылыс құбылыстарын зерттеуде ол эксперименттер жасау қажеттілігін  

атап көрсетеді.Фараби тамаша дәрігер ретінде де белгілі. Дәрігерлік қызметіне 

байланысты Фараби, сол замандағы басқа да дәрігерлер сияқты, алхимиямен, 

ботаникамен, минерологиямен айналысады. Ғылымның бұл салаларының бәрі 

жаратылыстану құрамына кіретін. Фараби географияға көп көңіл бөлді. 

Саяхатшы ретінде ол, Қазақстан мен Орталық Азияның, Таяу Шығыстың, 

Африканың көптеген ғылыми және мәдени орталықтарында болды. Оның 

Отрарда, Талас, Шаш, Самарқанд, Бухара, Хива, Кабул, Бағдат, Дамаск 

қалаларында болғаны құжат түрінде белгілі. Барлық елдер мен қалаларда, 
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Фараби жаратылыс зерттеушісі, географ және астрорном ретінде аймақты оқып 

үйренді, орынның координаталарын анықтады т.б. Жаратылсытануға Фараби 

басты мән берді. Ол “қандай да бір педагогикалық ғылымға қарағанда, табиғат 

туралы ғылым әлдеқайда бай және кең көлемді болып келеді” деп жазды.  

Өзінің басқа бір еңбегінде “философияны оқып үйренуден бұрын табиғат 

туралы ғылымды игеру керек, өйткені бұл ғылым адамға барынша жақын, 

мәндері анық және оған түсінікті ғылым саласы” деп жазады. 
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ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫ 

ТҰЛҒАСЫН ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ 

 

Жалпы тұлғада толеранттылықтың қалыптасуы үшін ол рухани дамудың 

белгілі бір сатыларынан өтуі тиіс, ал ол педагогикалық проблема болып 

табылады. Сондықтан 1995 жылғы 16 қарашада ЮНЕСКО-ға мүше елдер 

қабылдаған «Толеранттылық принциптерінің Декларациясында» білім беру 

саласында толеранттылық идеясын насихаттауға басымдық берілген. 

Педагогика ғылымында оның саласы ретінде «толеранттылық педагогикасы» 

даму үстінде, онда толеранттылықтың мәнін зерттеу және оны әлеуметтік 

норма, әлеуметтік құндылық ретінде практикаға ендіруге негізгі көңіл бөлінеді 

[1]. 

«Толеранттылық» (лат. «tolerantia» - шыдам, төзім) терминіне шет 

тілдері сөздігінде екі мағынада түсініктеме беріледі: 

1) бір нәрсеге, біреуге төзімділік, төзу, шыдау; 

2) биологиялық, медициналық тұрғыда – иммундық реакцияның 

жартылай немесе толықтай болмауы, яғни организмнің ауруға қарсы тұратын 

антиденелер шығару қабілетінің болмауы. 

Ал педагогикалық сөздіктерде бұл ұғымға «қайсыбір жағымсыз 

факторға жауап әрекеттің болмауы не бәсеңсуі; оның әсеріне сезгіштіктің 

төмендеуінің нәтижесі» деген анықтама беріледі. 

Жалпы алғанда, толеранттылықтың негізі – өзінің «басқаға, бөтенге» 

қатынасын бақылау болып табылады. Бұл күнделікті кездесетін, тұрмыстық 

деңгейден бастап кәсіби қарым-қатынас жасауға дейінгі аралықты қамтитын 

мәселе болып саналады. 

«Толеранттылық» терминін саралау барысында ғалымдар арасында 

елеулі қайшылықтар туындайды. Біраз жағдайда оны тікелей «төзімділік» 

сөзімен байланыстырады. Қазақ тілінде «төзім» сөзі «шыдам», «сабыр», «тағат» 

мағынасында да қолданылады. Яғни, «төзімді болу» - басқаға, оның ісіне, 

құбылыстарға шексіз төзу, шыдауды білдіреді. 

Толеранттылықтың мәнін ең алғаш Л.Фейербах мәннің туғаннан 

берілмейтінін, оның басқалармен қарым-қатынаста жасалатынын, 
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қалыптасатынын айтты. Оның ойынша «Адам мәні Мен мен Сен арасындағы 

айырмашылыққа сүйенеді». Сондықтан қарым-қатынас адамның интегративті 

мәнді белгісі болып табылады. Осы жерде қарым-қатынасқа мән беру арқылы 

Фейербах философиясында адамдардың бір-біріне деген қатынасы көрінед, бұл 

белгілі бір деңгейде толеранттылық арқылы жүреді деген. 

В.М.Золотухин «Две концепции толерантности» еңбегінде 

толеранттылықтың философиялық аспектісіне сүйене отырып оған мынадай 

анықтама береді: «Толеранттылық бір жағынан адамның әс-әрекетін реттейтін, 

дүниетанымның ерекше типін қалыптастыратын адамгершілік ұстанымы болса, 

екінші жағынан қайшылықтар мен кикілжіңдерді тиімді шешуге мүмкіндік 

беретін құрал болып табылады. 

В.А.Тишковтың анықтамасы жоғарыда айтылғаннан өзгеше, ол 

«толеранттылық» түсінігін «тұлғаны немесе нәрсені қарсылықсыз қабылдау 

қабілеті немесе оған даярлық, яғни әлеуметтік ортаны көпқырлы деп түсінуден 

туатын адамның ашықтығы мен ойлау қабілетінің қасиеті» ретінде анықтаған 

[2]. 

«Толеранттылық» ұғымының негізгі мағынасында қоршаған ортаның әр 

алуандылығын түсінумен сипатталатын тұлғаның – рухани, танымдық 

сапаларын, ол сапалардың басқа адамдарда көрінуінің әдістері мен түрлілігі, 

ойлау, пікірлесу, талдау, бағалау дәлділігінің қатыстылығын түсінуді, әр 

тұлғаны сол қалпында қабылдауды, тұлғаның еркіндігі мен құқықтарына 

құрметті, адамзаттық қалыптың шеңберінен шықпай әрбір қарым-қатынасқа 

төзіділік танытуды түсінеміз» [3, б. 15] 

Қазіргі таңда балаларды толеранттылыққа тәрбиелеу оқудың алғашқы 

күнінен бастау алу қажет. Әлемдік білім беруде оқушылардың өмір сүріп 

отырған қоғамында қазіргі жәй күйіне және де алдағы болашағына деген  

сезімін тәрбиелеу көзделіп отыр. Толеранттылықты қалыптастыру өте ұзақ 

және күрделі процесс болып табылады. Сондықтанда ерте жастан баланы 

мәдени қарым-қатынасқа тәрбиелеу керек. Осы толеранттылықты 

қалыптастыруда үлкен адамдардың рөлі айрықша, олар балаларға өздерінің іс- 

әрекеті мен сөз сөйлеу мәдениеті арқылы үлгі бола білуі керек. Үлкендердің 

өздері осы толерантты қарым-қатынасты үлгі ете отырып, өз істерінде жүзеге 

асырғанда маңызға ие болады.[4, б.106]. 

Оқушылардың бойына толеранттылық мәдениеттін сіңіруде педагогтар 

қауымы мен ата-ананың арасындағы мақсатты қарым-қатынасты орнату 

олардың жұмысының тиімді жағы болмақ.Білім беру нәтижесінде берілген 

білімнің негізді болғаны, баланың бойына дұрыс орнықтылғандығы, әрекет 

түрткілеріне қарай өткені, әсер етуші күштерге ие болуы аса маңызды болып 

табылады.  Ары  қарай  бала  өзі  жасаған  әрекеттеріне  көңіл  аудара   

бастайды, өзінің іс-әрекетін талдап, бағалай білуді үйренеді. Бұл әдісті 

қолдануда үлкендер тарапы көзге көрінбейтіндей етіп процеске қатысу керек, 

олар тек бағыттайтын және үйлестіруші қызметті атқаруы тиіс. Толеранттылық 

қарым-қатынасқа тәрбиелеу әлеуметтік қатынастарды қалыптастыру аймағына 

жатады. Бастауыш мектеп жасындағы балалар үшін әлеуметтену деңгейінің 

http://melimde.com/saba-el-farabi-shifisti-flama-falimi-atau-alasi-2014-j.html


87  

көрсеткіші: өзіне жауапкершілікті ала білу және де өз әрекетін бағалай алу 

қабілеттілігі, жағдайға сәйкес әрекет ете білу дағдысының қалыптасуы, 

қалыптасқан нормалар мен ережелерге сүйене білу, өзінің эмоциональдық жәй 

күйін басқара алу қабілеті» [5, б.19]. 

Қоғамдық өмірдегі толеранттылықтың орны мен ролі туралы қағидалар 

Б.С.   Гершунский,   В.А.    Лекторский,    А.Н.    Леонтьев,    М.    Мчедлов, 

А.В. Петровский, В.А. Тишков, О. Хеффе, т.б. еңбектерінде кездеседі. Бұл 

авторлар негізінен толеранттылықтың әлеуметтік-мәдени және этникалық 

сипаттарына көңіл бөледі. 

«Әлеуметтендіру» ұғымы адамды әлеуметтік қарым-қатынастар 

жүйесінде әр түрлі әлеуметтік бірліктердің (топтар, институт, үйымдар) 

түрлеріне интеграциялау, одақтың қауымдастыру. 

Әлеуметтендіру — мәдени элементтерді түсіндіру, әлеуметтік мұраттар 

мен құндылықты игеру негізінде жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру. 

Сөз жоқ әлеуметтендіру жүйесінің мазмұны қоғам талабымен 

айқындалады, яғни оның мүшелері қоғамның маңызды салаларын білу, 

өндірістік қызметке қатысу, берік үйелмен, заңды басшылыққа алатын азамат 

болуы қажет. Адамдардың мінезі-құлқы әлеуметтендірудің обьектісі ретінде 

қалады. Бірақ адам бұл процестің обьектісі ғана емес, суьектісі болған жағдайда 

ғана әлеуметтенеді. 

Әлеуметтендіру қоғам талаптарын жеке тұлғаның қалыптасу кезеңінде 

бірте-бірте игеруі, сана мен төртіптің маңызды әлеуметтік мінездері, оның 

қоғаммен қарым-қатынасын реттейді. 

Ғылымға адамды «Әлеуметтендіру» термині саяси экономикадан келді, 

оның ең алғашқы мағынасы жерді, өндіріс құралдарын «қоғамдастырудан» 

басталды. Әлеуметтендірудің адамға тәуелдендірген автор американдық 

әлеуметтанушы Ф.Г.Гиддингс, (1887 ж.) өзінің «Әлеуметтендіру теориясы» 

кітабында, бұл ұғымды қазіргі ұғымға жақындастыра қарап: адамның 

әлеуметтік табиғи мінезін дамыту немесе индивидтің мінезін, жалпы адамды 

әлеуметтік өмірге дайындау. 

Түлғаның әлеуметтік даму барысында қоғамда адам өзін тұлға ретінде 

сезінеді. Бұл тәрбие, білім және өзін-өзі тәрбиелеу жағдайында, адам өздігінен 

алдына мақсаттар белгілеп, оған жетуде өзінің бедел-сезімін түсінеді, 

қоғамдағы өз орнына сенімді. 

Әлеуметтендіру — тұлғаның белгілі бір бейнесін дәріптейді, оның 

негізгі белгілері: адамның әлеуметтік қарым-қатынасы, достық, сүйіспеншілік, 

отбасы, өндірістік, саяси т.б. көрінеді. «Адамның адам болып калыптасуы 

жалғыздықта өмір сүрмейді, бірліктердің арқасында адам болып қалыптасады, 

өзін қоршаған басқа субъектілермен бірдей жағдайда тұрмайды, бірақ әркім- 

әрқайсысының жан-жақты ықпалынан осы жерлсрге үздіксіз жауап 

қайтаруынан». 

Әлеуметтендіру жүйесінің алдына қойған міндеттерінің екі тобы 

шешімін табады: тұлғаның әлеуметтік бейімделуі мен әлеуметтік кемелденуі.  

Бұл міндеттердің шешімі ішкі және сыртқы факторларға байланысты. Соның 
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ішінде, сыртқы ортаның қайшылықтары батаның бойында дамып келе жатқан 

ішкі қарсыластық күшіне сай келуте тиіс. Адамның орталыққа ұмтылыс күші, 

сыртқы мәдениеттің жерінен әлдеқайда басым болуы қажет, сонымен қатар, 

оның жаңа ағымын үздіксіз сезінуі керек. 

Әлеуметтік бейімделу (адаптация) индивидтің қоршаған орта 

жағдайларына ыңғайлануы болса, ал әлеуметтік кемелдену өзінің іс-әрскстін 

жүзеге асыру, тәртіптің қарым-қатынаста тұрақтылығы, тұлғаның өзі тураты 

иікірі, өз-өзіне баға беруі. Әлеуметтік бейімделу мен әлеуметтік кемелдену 

міндеттерінің шешімі: егер, ізгілікті орта болса, «барлығымен бірге болу» және  

«өзімен өзі болу» мотивтерімен, уәждік қажетсінумен реттеледі. 

Сөз жоқ, адамды әлеуметтендіру нәтижелері әлеуметтік белсенділік, 

адамның әлеуметтік қарым-қатынасы байланысында көрініс беретін 

әрекетшілдігі. Әлеуметтендірудің көрсеткіштері: әлеуметтік ортаға бейімделу, 

әлеуметтік дербестік және әлеуметтік белсенділік. 

Мектеп үшін толеранттылыққа тәрбиелеу жұмысы өз алдына өзекті 

мәселе екені барлығымызға белгілі. Қазіргі кезеңде микросоциумнан келген, 

түрлі өмірлік тәжірибиелермен және қарым-қатынас әрекеті қалыптаспағын 20- 

30 бала арасында өзара әрекет ету жүре бастайды. Сыныптағы балаларды 

нәтижелі тәрбиелеу үшін бұл қарама-қайшылықты өзара әрекеттесу үдерісінде 

жалпы негізге аудару қажет болып табылады. Күштемейтін, сыйласымды 

қарым-қатынас, сыныптағы қарым-қатынастың үйлесімділігі, толеранттылыққа 

тәрбиелеу серіктестіктің дамуына септігін тигізеді. Мектепте бір жағынан, 

балаға өзгені құнды және маңызды ретінде қабылдауды, ал екінші жағынан – 

өзінің жеке көзқарасына сыни қарауды үйрету маңызды болып табылады. 

Сондықтанда сыныптағы тәрбие үдерісінің мақсаты қақтығыс жағдайында өзін 

сындарлы ұстай білуді, оны әділ және күш қолданбай шешуді қалыптастыру 

болып табылады. Сыныптағы достық атмосфераны, өзара түсінушілікті және 

қолдауды қалыптастыру, алынған танымдық білімдерді шынайы өмір 

жағдайында қолдана білу білігін дамыту үшін жағдай жасау қажет деп 

есептелінеді. 

Толерантты тұлға тәрбиелеу жұмысы – қоғаммен, отбасындағы өзара 

қарым-қатынас әсерімен, оның мүшелерінің адамдарға және қоғамға 

қалыптасқан көзқарастары мен қарым-қатынасында, құрдастар, айналасындағы 

адамдармен қарым-қатынас әсерімен, яғни, баланы қоршаған барлық  

әлеуметтік болмыста жүзеге асатын күрделі үрдіс. 

Қазіргі мектеп оқушысы адамзат бірлестігін, ғаламшардағы барлық және 

әрбір өмір иесінің өзара байланысы мен өзара тәуелділігін дұрыс қабылдай 

және түсіне білуі, олардың құқығын, салтын, көзқарастарын, әдет-ғұрпын 

түсіне және сыйлай білуі сонымен қатар қоғам тыныс тіршілігінде өзге 

адамдардың құқығын сақтай, оларға зиянын тигізбей отыра өз орнын таба білуі 

қажет [5, б.39]. 

Сонымен, толеранттылықты қалыптастыру негізінде оқушы тұлғасын 

әлеуметтендіруді оңтайлы ете аламыз. 
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АҚЫЛБЕК А.Қ. 

«Б. Тұрлыханов атындағы орта бақшасы» КММ, Үржар ауданы, Ақжар ауылы 

МӘҢГІЛІК ЕЛ МЕМЛЕКЕТТІК ИДЕОЛОГИЯСЫНЫҢ ТАРИХИ НЕГІЗДЕРІ 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 2014 жылғы «Қазақстан жолы - 

2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауында қазақ ұлтын биік мақсаттар мен армандарға жетелейтін идеялық 

көк байрағы, мемлекет пен ұлттың темірқазығы ұлттық идеясын жариялады. Ол 

өз Жолдауында: 

«Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мұраттарына қол жеткізді. 

Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі Мәңгілік Елордамызды 

тұрғыздық. 

Қазақтың Мәңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын баянды етуге 

арналады. 

Ендігі ұрпақ Мәңгілік Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ Елінің Ұлттық 

Идеясы Мәңгілік Ел! 

Мен Мәңгілік Ел ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары «Қазақстан - 2050» 

стратегиясының түп қазығы етіп алдым. 

Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. 

Бұл әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен 

тарихи шындық. Өзара алауыздык пен жанжаққа тартқан берекесіздік талай 

елдің тағдырын құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне төтеп бере алмай, жер 

бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. 
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Біз өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабак ала білуге тиіспіз. 

Ол сабақтың түйіні біреу ғана Мәңгілік Ел болу біздің өз қолымызда. Бұл үшін 

өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы алға ұмтылуымыз керек. 

Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді көздің 

қарашығындай сақтай білуіміз керек. 

Тарих көрсеткендей, адамзаттың жауы адамның өзі, канағатсыздық, 

нәпсікұмарлық, жыртқыштық. Ізгілік жойылғанда мемлекет те, адамзат та 

жойылады. Адам баласының жүрегіне ізгіліктің нұрын құятын тарихи 

тамырдан нәр алған тәрбие, дәстүр. Дәстүр мен тәрбиені халық өзінің рухани 

өкілдері арқылы жасады, ал оны қолдайтын, іске асырып пайдаланатын қоғам. 

Қазақ халқының да тарихтың өне бойында жүйеленіп, ысылған дәстүрлі 

дүниетанымы бар. Заман дамып, уақыт өткен сайын, ғылым мен технология, 

қоғамдық қатынастар жетілген сайын осы дәстүр өз маңызын арттыра түсіп, 

қоғам қажеттілігіне барынша көкейтесті бола түсуде. 

Космостық байланыс жүйесі мен теледидар көмегімен ғаламдық 

ақпараттық кеңістік пайда болып, ғылым, білім, мәдениет салаларында 

мемлекетаралық ауыс-түйіске қолайлы жағдай жасалады. Бірақ қалың бұқараға 

күшті акпараттық әсер жаңа қауіптер мен өркениетаралық қарама- 

қайшылықтарды тудырады. «Ақпараттық жаңа отарлау», «ақпараттық соғыс» 

сияқты жаңа ұғымдар пайда болды. Көрнекті қазақ философы Ә. Нысанбаевтың 

дұрыс көрсетуінше оны дамыған өркениет ұтымды пайдаланып, әлсіз 

өркениетті идеологиялық бағындыруга, әлемде жаңа тәртіп орнатуға күш салып 

келеді. 

Қазақстан да әлемнің басқа да елдері сияқты заманымыздың осы бір 

қауіпті процесінен тыс қала алмай отырғандығы анық. Осы орайда, елімізде бұл 

алапат үрдіске анықтама беріп, өз мәдениетімізді бөгде өркениеттің шылауында 

жібермеу жолдарын ұсынған зерттеушілер пікірі анық сезіле бастады. Кей 

ғалымдар жаһандануды «экономикалык және мәдени империализмнің жаңа 

формасы», «вестернизация», «американизация» немесе «жаңа отарлау» деп 

атап, оған дәлел ретінде жаһанданудың теориялық жұмысымен айналысушы 

ғалымдардың негізінен ағылшын, скандинав, австралия және америкалықтар 

екенін алға тартады. 

«Мәңгілік ел» халқы - моральдық-рухани тұрғыда жоғары, дендері сау, 

әлеуметтік жағдайлары жақсы, генетикалық жағынан жетілген алдыңғы 

қатарлы ұлт. 

Бұл үшін халықты тәрбиелеу үш тұрлі нысанды қамтиды: 

1. Жеке адам; 

2. Отбасы; 

3. Қоғам (халық, ұжым, т.б.). 

Ең алдымен, «Мәңгілік ел» ұлттық идеологиясы ұлтымызды, ұлттық 

кұндылықтарымызды жахандану апатынан сақтап қана қоймай, әлем 

халықтарына үлгі болатындай жаңа сапалық дәрежеге көтереді. 

Тәрбие отбасынан басталады. Отбасыдағы тәрбие құндылықтары 

мемлекеттік мүдделермен астасып жату керек. Жеке адамды тәрбиелеу екі 
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тұрлі жолмен жүргізіледі. Біріншіден, жеке адамды қоршаған орта (отбасы, 

қоғам), екіншіден, қоғамда берік калыптасқан ортақ ережелер бойынша 

адамның өзін-өзі, өз ұрпағын тәрбиелеуі. Қазіргі қазақ пен бұрынғы қазақты 

салыстырайықшы? Қалай аз ғана уақыттың ішінде қазақтың болмысы 

осылайша тез адам танығысыз болып езгерді? Қазақ халқының моральдық 

тұрғыда кұлдырауының басты себебі ұлттық тәрбиенің тетіктерінің осалдануы. 

Қазақ зерттеушілерінің қазіргі алдында тұрған міндет те жаһанданудың 

тәуелсіз мемлекетімізге әсері, оның экономикалық және саяси қауіпсіздігі, 

халықтың этно-мәдени дәстүріне жағымды және жағымсыз әсерлерін мұқият 

талдау болып табылады. 

Сондықтан осындай жағдайда қазак мәдениетін қайта түлетіп 

жандандыруды жаһандану кезіндегі Батыстың мәдениетіне қарсы басты бәсеке 

ретінде бағалайтын да көзқарас бар. Олар ұлттық құндылықтарымызды сақтап 

қана қоймай, мәдениетті қайта түлетіп, халықтың руханиятын көтеруге, 

жергілікті мәдени дәстүрлерді дамытуға мүмкіндіктер ашатынын ескертеді.  

Яғни жаһандану процесінде шетелдік идеялардың емес, керісінше, 

жергілікті мәдениеттің іргетасы беки түсуі мүмкін. 

Бұлай нақты жауап беруімізге ұлттық дәстүрлі дүниетанымның қазірдің 

өзінде белгілі бір дәрежеде ұлттық идеология тетігі ретінде қолданыста болып 

отырғандығы негіз бола алады. Кейде тікелей, кейде жанама тұрде, бірақ 

ешқандай да сыртқы реттеусіз, механизмдерсіз дәстүрлі дүниетаным 

әлементтері мемлекет саясатына өз ықпалын тигізіп отыр. 

Әлемдік қатерлермен бетпе-бет келіп отырған, аяғын тәй-тәй басқан жас 

мемлекетімізді келген «жымысқы» қатердің сездірместен, айналып өтпесі анық. 

Мемлекеттіліктің империялық кезеңдерін бастан кешкен ата-бабаларымыздың 

қалдырып кеткен өсиет-мұраларын көзге ілместен Батыстың алдамшы 

қүндылықтарының артынан кетіп, адасқан елді көргенде ойымызға қазынаға 

толы сандығы үй іргесінде көмулі жатып, жоқшылықтан алақан жайған 

бейшара түседі. 

Адамзат баласы рухани тығырыққа тіреліп, әлемдік қауымдастық жаңа 

қатерлермен бетпе-бет келіп, дінаралық, ұлтаралық катынастардың маңызы 

арткан тұста халықты идеялық тұрғыда біріктіретін, басталған реформаларды 

ары қарай табысты тұрде жүргізетін, қазақ халқының ұлттық құндылықтарын 

сақтап қалатын идеяларға қажеттілік артып отыр. 

Тарихта өткен талай мемлекеттердің түбіне жеткен зобалаңнан аман 

қалып, өзіндік ерекшеліктерге ие дәстүрді сол жаһанданудың алапат дауылына 

ептілікпен қарсы қоя білу біздің мемлекетіміздің Мәңгілігінің кепілі. Заман 

тағы езгерер, ғылым мен технология дамып, адамзат санасы біздің түсімізге де 

кірмеген небір ғажайыптарға қол жеткізер. Өзге планеталар бағындырылар. 

Бірақ қазақ рухы, рухани мәйегі сол ғажайыптардан да жоғары тұруы керек. 

Қазіргі таңдағы әлемдік қауымдастықты шарпыған жаһандық мәселелер 

елімізді де айналып етпесі анық. Осы орайда Елбасымыз Н. Назарбаев өзінің 

Қазақстан халқына Жолдауында Еліміз бен оңіріміз үшін он негізгі сын-қатерді 

бөліп көрсетті. Елбасымыздың айтуынша, егер біз өз дамуымызда жаңа 
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табыстарға одан әрі қол жеткізуді жоспарлайтын болсақ, олардың әрқайсысын 

міндетті тұрде ескеруге тиіспіз. 

Бірінші сын-қатер - тарихи уақыттың жеделдеуі. 

Екінші сын-қатер - жаһандық демографиялык теңгерімсіздік. 

Үшінші сын-қатер - жаһандық қауіпсіздігіне төнетін қатер. 

Төртінші сын-қатер - судың тым тапшылығы. 

Бесінші сын-қатер - жаһандық энергетикалық қауіпсіздік. 

Алтыншы сын-қатер - табиғи ресурстардың сарқылуы. 

Жетінші сын-қатер - Үшінші индустриялык революция. 

Сегізінші сын-қатер - үдей түскен әлеуметтік тұрақсыздық. 

Тоғызыншы сын-қатер - өркениетіміздің қүндылықтар дағдарысы. 

Оныншы сын-қатер - әлемдік жаңа тұрақсыздық қаупі [1]. 

Елбасымыз осы он қатерді көрсете отырып, жаһандану жағдайында 

рухани кұндылықтар мен ұлттық идеологияның маңызы туралы: «Біз 

мемлекеттілігіміздің рухани мәселелері экономикалық, материалдық 

мәселелерден ешбір кем бағаланбайтын даму кезеңіне келіп отырмыз. 2050 

жылғы Қазақстан прогрессивті идеалдар қоғам болуға тиіс», деп айқын көрсетті 

[1]. 

Қазіргі замандағы саяси-экономикалық сұраныс ұлттық 

идеологиямыздың міндеттері ретінде жүйелі мәселелерді шешу талабын қояды. 

Ұлттық идеология тек ұлтты біріктіруші ғана емес, елдің ішкі, сыртқы 

қадамдарын реттеп, қазақ мемлекетінің абыройын әлемдік қауымдастық 

шеңберінде асқақтатып, оның одан әрі өсіп, өркендеуіне мұрындық болуы тиіс. 

Әлем жұртшылығының алдында тұрған ғаламдық мәселелерді төл ұлттық 

идеология тұрғысынан шешуге атсалысып, табысты нәтижелерге кол жеткізуге 

міндетті. Қазак тарихын саралау барысында төл идеологияның тарих тезінен 

абыройымен шығып, әз заманының талабына сай міндеттерін атқарганы белгілі 

болып отыр. 

«Мәңгі ел» идеясы ежелгі тұркілердің өз заманында туған үш тұғырдан, 

яғни үш негізден тұрады: 

1. Көне тұркі жазба ескерткіштерінде (Кұлтегін, Білге қаған және 

Тұйұқык бітіктастарында) тұркі қағанаты мемлекетінің тәуелсіздік актісі — 

«Мәңгілік ел» идеясының саяси манифест тұрінде жария етілуі; 

2. Әл-Фарабидің философиялық шығармаларында (әсіресе 

«Қайырымды қала» шығармасында) идеяның теориялықфилософиялык 

тұрғыдан негізделуі; 

3. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дидактикалық дастанында 

құқықтық мемлекет теориясының негізделуі. Бұл үш негіз бір-бірімен тығыз 

байланысты, бір заманның жемісі және өзіне дейінгі бабалар мұратымен 

жалғаса отырып, кейінгі ұрпақтарының құрған мемлекетшілдік идеяларымен 

сабақтасады. Бұлардың бәрінің бастауында орта ғасыр дәүіріндегі тұркілердің 

өркениеті тұр. 

Көне тұркі жазба ескерткіштеріндегі саяси тұжырымдары, Әбу Насыр 

әлФарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» және тағы 
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басқа әйгілі туындыларының ойидеялары «Құтты білік» дастанындағы 

аналогиялық толғам, философиялық түйіндер, саяси-әлеуметтік болжамдар бір 

мәдениеттің, бір өркениеттің, заман мен әлеуметтік жағдай ғана емес, біртектес 

елжұрт тіршілігі тұтастырған бір дүниетанымның жемістері. Тарихи кезең мен 

мемлекетшілдік сипаттарын білдіретін ұғымдар Кұлтегін жырларында да, әл- 

Фарабидің философиялык шығармаларында да және Жүсіп Баласағұн 

дастанында да бірдей кездесіп отырады. 

Халқымыздың ата-бабадан мұраға қалып, тарихи сабақтастықта 

жетілген және қазақтың дәстүрлі дүниетанымы мен ғасырлар бойғы 

мемлекеттік идеологиясынан нәр алған бабаларымыздың «Мәңгілік ел» идеясы 

XXI ғасырдағы Қазақ Елінің ұлттық идеясына айналып, өзінің өміршеңдігі мен 

жасампаздығын әлемге паш етіп отыр. 
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ӘОЖ 94(574) 

АМАНЖАНОВ А.Н. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 
 

XIX ҒАСЫРДА ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ МӘДЕНИ, ӨНДІРІСТІК, 

ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ДАМУЫ 

 

Өскемен қаласы өзінің 300 жылдық жүріп өткен жолында әлеуметтік, 

экономикалық және саяси дамудың барлық факторларын бастан өткерді. 

Өскеменнің тарихын қысқаша хронологиялық тұрғыдан алайық. 

XIX ғасыр Өскемен қаласы үшін атаулы оқиғаларға толы болды. Және 

ең басты жаңалығы бұл Өскемен бекінісінің 1804 жылы штаттан тыс қала 

мәртебесін алуы. 

1822 жыл. М.М. Сперанскийдің ұсынысы бойынша Сібір, Батыс-Сібір 

және Шығыс-Сібір генерал-губернаторлығына бөлінген. Осы уақытқа қарай 

Қазақстанның едәуір бөлігі Ресей құрамына кірді. М.М. Сперанскийдің жасаған 

"Сібір қырғыздары туралы" жарғысы бойынша Орта жүздегі хан билігі 
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жойылды. Орта жүздің Сібір  бекіністері мен қазақтарын басқару үшін 

Петропавл, Семей және Өскемен уездерін біріктіретін Омбы облысы құрылады. 

1836 жыл. Батыс Сібірдің басты әкімшілігінің ұсынысы бойынша Омбы 

облысы таратылады. Омбыда Сыртқы округтерді басқару  үшін шекара 

басқармасы құрылды. Омбы, Петропавл қалалары мен Железинск бекінісі 

Тобыл губерниясына; Семей және Өскемен-Томск губерниясына қарады. 

1854 жыл. Шекара басқармасы таратылады. Оның орнына екі облыс 

ашылады: Сібір, Семей және Өскемен қаласы Семей облысының құрамына 

кіреді. 

1868 жыл. "Уақытша ереже" бойынша Семей облысы Семей, Павлодар, 

Қарқаралы және Көкпекті уездеріне бөлінді. 1869 жылы Көкпекті уезі мен 

Зайсан приставының аумағы қайта өзгертіліп, соның нәтижесінде орталығы 

Өскемен қаласы болып табылатын жаңа Өскемен уезі құрылды. Өскемен уездік 

қала ретінде 1917 жылға дейін болды. 

Г.И.Спасский 1818 жылғы «Сибирский вестник» журналының 

баспасында Өскемен бекінісі жайлы атап өткен еді: «Усть-Каменогорская 

крепость. 22 мая. Усть-Каменогорская крепость находится на правом берегу 

Иртыша,в 1720 году основана.Крепость обнесена валом. Вверх по Иртышу 

находится небольшой форштат,а несколько далее в мазанках и войлочных 

юртах живут ташкентцы,которые производят порядочный торг,водят лошадей, 

верблюдов и рогатый скот.Подле их юрт находится пристань, где сгружаються 

руды, доставляемою рекою Иртышом из Бухтарминского края для Колывано- 

Воскресенких заводов» [1.33б.] 

1822 жылғы жарғыға сәйкес Сібір қалалары оларда тұратын халықтың 

санына сәйкес : халқы көп,орташа және аз болып үш разрядқа бөлінді. Өскемен 

халқы аз қалалар тобына түсті. Халқы саны орта қалалар санатына Семей және 

Петропавл қалалары жатқызылды. 

Халық саны аз деп танылған қалаларда барлық әкімшілік билік патша 

тағайындаған шенеуніктерде және сайланбалы қала старосталарында болды. 

Мемлекеттік жалақыны тек полиция шендері ғана алған. 

Өскемен Шыңжаң, Кашмир, Тибетпен саудадағы маңызды пункт болды. 

Семей, Өскемен, Зайсан арқылы орыс-моңғол саудасы жүзеге асырылды. 

Өскемен қаласы маңындағы шаруа қоныстары қазақ көшпенділерімен 

көршілес болды. Патша үкіметі шекараны оңтүстікке қарай кеңейту құқығы 

1822 жылы заңдастырылған болатын.Бірақ жергілікті тұрғындарға қысым 

жасамау жайлы шарт қойылды. Берілген шекараны оңтүстікке қарай кеңейту 

құқығы бұлжытпай орындалса, ал қысым жасамау туралы қойылған шартқа 

назар аудармады. Жаңа кен орны ашылғаннан кейін,ол орналасқан аумақ тез 

арада тау-кен округінің құрамына кірді,ал онда тұратын адамдар заңсыз 

қоныстанғандар ретінде қуылды. 

Колывано-Воскресенск таулы басшылығының көшпенділерге қатынасы 

XVIII ғасырдың екінші жартысында айқын анықталған болатын. 1770 жылы 

Сібір шекара сызығының қолбасшысы Шпрингер қазақтарға Ертістің оң 

жағында уақытша көшіп-қонуға рұқсат ету туралы ұсыныс жасады. Тау-кен 
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басшылығы бұны патшалық меншікке қастандық жасағандай көрді. Олар кері 

қайтарған жауаптарында көшпенділердің зауыттық  шаруаларға  әкелген 

барлық реніштер мен қысымшылықтарын еске алып,толықтай қарсы болды 

[2.31 б]. Көшпелілерді зауыт аумағынан қуса да, олар қысқа уақыттан  кейін 

ескі жерлеріне қайта оралып келетін. 

1840 жылы Колывано-Воскресенск тау-кен зауыттарының бастығы 

болып тау-кен инженері Татаринов тағайындалды. Қазақтардың орыс 

шаруаларының аумағына көшуіне байланысты Татариновтың ойы қарапайым 

болатын:егер жоғарғы кабинеттік басшылық көшпелілерді зиянды деп 

есептесе,демек солай болғаны. Және өзі жоғарғы кабинеттік басшылыққа 

қазақтардың қысымы жайлы қағаздарды жіберетін.1841 жылы Татаринов кең 

таулы округті айналып өту жайлы шешім қабылдады. Оның іс сапары кезінде 

Өскемен округінде, Бұқтырма болысында оған шаруалар мен көшпенділер бірге 

шаруашылық жүргізуге рұқсат ету жайлы және шаруа ауылдарынан қазақтарды 

қуып жібермеу туралы өтініштерін жасаған болатын. 

Татаринов тек қана жақсы инженер ғана емес,адал адам да еді.Барнаулға 

қайтып оралысымен, ол Алтай тау басқармасына баяндады: «долгом считаю 

уведомить, что по настоянию горного правления хотя и хадайствовал я о том у 

генерал-губернатора Западной Сибири, но а проезде по осени нынешнего года в 

Зыряновский рудник через селения Бухтарминской заводской волости я лично 

удостоверился от многих тамошних крестьян, что живущие в их селениях 

киргизы нисколько не причиняют им никакого вреда, но напротив 

того,нанимаясь к ним в работы, оказывают им пособия по управлению их 

хозяйством,и стем вместе некоторые из них имеют свое собственное хозяйство 

и,по возможности,производят хлебопашество. По сим столь полезным занятиям 

киргиз, имеющих жительство в селениях приписных крестьян, я со своей 

стороны не вижу в настоящее время побудительных причин к высылке их из 

мест горного округа. [2.33-34 б] 

Екі жыл бұрын 1839 жылы Батыс Сібірдің бас басқармасының 

тасырмасы бойынша Трофимов атты шенеунік жіберілді. Ол шаруалар мен 

қазақтардың арасындағы қарым-қатынастар жайлы баяндауы тиіс еді. Ол 53 

ауыл мен станицаны аралап,қырғыздар туралы ауқымды жазба және оларға 

қатысты статистикалық қосымшаны ұсынды.Трофимовтың атап өтуі бойынша 

,ол қарапайым шаруалардан қазақтардың тарапынан болған қысым жайлы 

сұрағанда олар қазақтармен жақсы араласатынын және басшылықтың 

қазақтарды қууларының себебін түсінбейтінін айтты. 

Жоғарғы кабинеттік басшылық қанша рет қазақтарды қууға 

тырысқанымен бейбітшілікте өмір сүруді қалайтын орыс шаруалары мен 

қазақтар жеңіске жетті десекте болады. Алтай тауының бір жарым ғасырлық 

тарихында жоғарғы кабинеттік басшылық қазақтарды зауыттық және оның 

маңайындағы орыс шаруаларының аймақтарынан қуып жібере алмады. 

30-шы жылдардан бастап Ертіс өңірінде алтын өнеркәсібі дами бастады. 

Алтын өнеркәсібінің жұмысшыларының жартысынан астамы Өскеменде 

тұрды.Алтын кеніштерінде негізгі жұмыс күші болып кедей қазақ шаруалары 
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болды.Тіпті ресми билік өкілдері де жұмыстың қиындығын мойындап,бұл 

жұмыс түріне тек қана ауыр жағдайға дұшар болған адам ғана келісер еді 

дейді[3.106 б]. 

1891 жылғы Өскеменнің уездік бастығына хабарлауында жұмысшылар 

көптеген аурулармен (ағзадағы жара,бас ауруы және т.б.) ауыратынын және 

көмек көрсету мүмкін еместігін, дәрігер мен дәрілердің жоқтығын көрсетеді.  

Өскеменде алтын өнеркәсібінен басқа 2 сабын қайнату, 6 былғары 

зауыты және 4 кірпіш зауыты тіркелген.[4] 

1858 жылдың 24 ақпанында билік басындағы Үкіметтің геральдика 

департаментінде шеттік уездік қалалардың, соның ішінде Өскеменнің 

елтаңбалары туралы мәселе талқыланды. Геральдиканың ережелері бойынша 

елтаңбада қаланың басты көрікті жерлерін көрсету қажет болды. Сол кезде 

алтын өнеркәсібі дами бастаған Көкпекті округіне вашгерд, кирка мен күректі 

бейнелеу ұсынылды. Ал саудагерлігімен танымал болған Семей қаласының 

елтаңбасында түйе бейнеленді. Ал Өскеменге қатысты Батыс Сібірдің генерал- 

губернаторы геральдика департаментіне хабардар етті: "Өскемен, Ертіс 

жағалауындағы шағын бекеттерден басқа, ерекше көріктілігімен 

ерекшеленбейді". Сондықтан да ол Өскеменнің елтаңбасында өзен үстінде 

бекініс түрін бейнелеу керек деп есептеді. 

19 ғ. 1- жартысында Өскемен қаласы нақты атауы да жоқ қисық көшелер 

мен қиылыстары бар түкпірдегі қалашық болды. Қалада 207 ағаш үй, тоғыз 

отыратын орын, бір ішімдік үйі, бес майдагерлік кәсіпорын мен жалғыз шіркеу 

болды. Тастан қаланған үйлер болған жоқ. 

Күз және көктем мезгілдері көше балшығы аяқ алғысыз еді. Тұрғындар 

бұл мерзімде үйден шықпауға тырысатын. Қала өмірі бірқалыпта, тыныш өтіп 

жатты. Мектеп, кітапхана, театр болған жоқ, есесіне, шарап ішу орындары 

барынша жұмыс істеп тұрды. Ұрыс, жанжал, өсек айту қалыпты жағдайға 

айналды. Маскүнемдік ерекше орын алды. Осы мәселе төңірегінде «Сібір» 

газеті: «Қаладағы төрт мың тұрғында 18 кабак бар, жылына ұсақ-түйек 

шараптарды есепке алмағанда, 9000 шелек арақ ішіледі»,- деп жазған. 

Өзінің 140 жылдық тарихында Өскемен қаласында бірде-бір мемлекеттік 

мектеп болмады. Ауқатты ата-аналар өз балаларын Омск, Петропавл, Қазан 

қалалрына, ал кейде Ташкент және Бухараға оқуға жіберетін. Өскеменде дін 

қызметшісі немесе чиновниктер жекелеген үйлерде сауаттылыққа оқытқан. 

Тұрғындардың көпшілік бөлігінің балаларын оқытуға мүмкіндіктері болмады. 

1837 жылы татар мешітінде ерлерге арналған мұсылман мектебі 

ашылды. Мұнда мұғалімнің рөлін молда атқарған. Кейінірек 1861 жылы 20 

оқушы ғана оқитын казактардың балаларына арналған мектеп ашылды. 

1863 ж. ерлер және әйелдер приходтық училищесі ашылып, олар  бір 

ғана шағын, ағаш үйде оқытылды. Училищенің алғашқы ұстазы – коллеж 

тіркеушісі Василий Иванов болды, ол Томскідегі кантонистердің жартылай 

батальондық мектебін тәмамдаған. 1868 ж. 1 қаңтарда ерлер училищесінде -36, 

ал әйелдер училищесінде – 12 оқушы болды. 
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1868 жылы ерлер приходтік училищесінде - 36 бала,әйелдер 

училищесінде 12 бала оқыды. 1881 жылы ерлер приходтік училищесі үш 

сыныпты қалалық училище болып өзгертілді. 

1874 ж. Өскеменде қазақ тұрғындарын сауаттандыру мақсатында қазақ 

ер балаларға арналған интернет ашылып, 1885 ж. қайта құрылды, ал 1894-1895 

жж. ауыл шаруашылық мектебі ашылды. 19 ғ. соңында ауыл шаруашылық 

мектебінде орыс және қазақ балалары бірге оқитын болды. 

1888 жылы шіркеу-приход мектебі ашылды, онда ол құрылған күннен 

бастап 1917 жылға дейін оқушылардың саны жылына 25 адамнан аспады. 

XIX ғасырдың соңында тағы бір ер приход училищесі, ал XX ғасырдың 

басында-Мариинск әйелдер училищесі жұмыс істей бастады. 

Өскемен қаласының мәдениетінің дамуына жазалау шарасы ретінде жер 

айдалған азаматтардың үлесі өте зор. 19 ғасырда Өскемен қаласына жер 

аударылғандар саны біршама болды: А.В. Бяловеский, С.С. Гросс, А.Л. Блек, 

Н.И. Долгополов, Ц.О. Тэраевич, О.Ф. Костюрин, А.Н. Федоров, В.Л. Иньков, 

В.Ф. Гинтовт-Дзевялтовский, и В. Емельянцев. 1882 ж. Семей қаласынан 

Е.П.Михаэлис қоныс аударады.Бұған қоса Өскемендік саяси жер 

аударылғандардың арасында дәрігерлер,заңгерлер,жазушылар, студенттер,  

офицерлер болдыОлар Өскемен қаласы мәдениетінің дамуына көп еңбек 

сіңірген. 

1829 ж. М. Муравьев-Апостол Бұқтырма бекінісіне жер аударылып бара 

жатып, Өскемен қаласы арқылы өткен. 

Жер аударылғандардың белсенді қатысуының арқасында 1896 жылдың 

наурыз айында кітапхана ашылды,бірінші кітап сақтаушы болып Петр 

Филипович Столбов болды. 1899 жылы қалалық бақ салынды. Орест 

Федорович Костюриннің, Александр Николаевич Федоровтың, Евгении 

Петрович Михаэлистің, Иван Васильевич Емельянцевтің бастамалары бойынша 

шіркеу-приход училищесінің (1897 жыл) және бастауыш мектептің (1917 жыл), 

Мариин училищесінің (1901 жыл), әйелдер гимназиясының (1914 жыл) 

ғимараттары салынды. 

Василий Логинович Иньков қалалық дәріхананы ашады, Цезарь 

Осипович Тэраевич уездік аурухананы басқарды. Орест Федорович Костюрин 

1886 жылы ұста шеберханасын ашады, одан алынған қаражат қаланы 

гүлдендіруге және халықтық білім беруге жұмсалды. Кейінірек О.Ф. Костюрин 

"Эхо" кинотеатрында салған болатын. Ара шаруашылығының дамуына 

Александр Николаевич Федоров баға жетпес үлес қосты. 

Қала тұрғындары үшін шынайы апат су тасқыны болды.«1891 

жыл.Өскеменде су тасқыны 14-17 сәуірде болды. Кешкі сағат  бестерде 

Ертістегі мұз еріп бекініс пен жақын маңдағы аралдардың арасында жиналып 

кептелді. Жиналған мұз бен су қала ішіне беттеп,сегіз көшені су басты. Екі –үш 

сағаттан кейін судың көтерілгені соншалықты көшелердің ішінде қайықпен 

жүзуге болар еді. Су барлық күшімен Үлбі өзеніне құйып жатты». «1892 жыл. 

28 наурызда күннің жылуның себебінен мұздың еруі басталды. Кешкі сегізде 

еріген су қала ішіне еніп,қаланың жартысынан астамын су басты».[5] 
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XIX ғасырдың соңындағы кейбір статистикалық деректерге жүгінсек. 

Қала тұрғындарының тектік құрамын келтіру үшін біз 1897 жылғы халық 

санағының мәліметтеріне сүйенеміз [6]. 

Халқы - 8721 адам. 

Оның ішінде: 

Қазақтар – 677 адам 

Шаруалар – 1933 адам 

Казактар – 730 адам 

Мещандар – 4753 адам 

Көпестер – 95 адам 

Дворяндар – 336 адам 

Дін адамдары – 59 адам 

Тағы басқа – 135 адам. 

Сол кездегі өлшемдер бойынша қала үлкен де емес,кіші де емес еді. 

Семей облысының алты қаласының ішінде Өскемен облыс орталығынан кейін 

екінші орынды иеленді. Бірінші орындағы Семей қаласында – 22246 адам 

еді.Өскемен қаласына халқы санымен жақын болған жалғыз ғана қала Павлодар 

болатын (7738 адам). Қалғандары: Зайсан – 4402, Көкпекті – 2930, Қарқаралы – 

4451 адам. 

Халықтың негізгі құрамын мещандар (54,7%) мен шаруалар (22%) 

құрайды. Халықтың жалпы санындағы казактардың үлесі 8,3% құрады. Ұлттық 

құрамы бойынша: орыстар – 84, қазақтар – 9, татарлар – 5, қалғандары - 2%. 

Қала халқында ер адамдар әйелдерге қарағанда көбірек болды.Мысалға 

100 ер адамға 91 әйел сәйкес келді. Ерлер санының әйелдер санының басым 

болуы Қазақстанның басқа қалаларына да тән болды. Сауаттылық деңгейі 

30,9% құрады. 

19 ғасырда экспедициялары барысымен Өскемен қаласына Александр 

фон Гумбольдт, Владимир Афанасьевич Обручев, Григорий Николаевич 

Потанин, Василий Васильевич Сапожников, Петр Александрович Чихачев, 

Григорий Ефимович Щуровский тәрізді көрнекті ғалым-саяхатшылар келген. 

Ертіс өңірінің тарихына үлкен қызығушылық танытқандардың арасында 

Е. Шмурло, Г. Потанин Г. Спасский, С. Гуляев, А. Принтц, Н. Ядринцев, А.и Н. 

Белослтодовы, Б. Герасимов болды. 

Өскемен қаласының жақын маңайындағы аумақтарды сипаттау 

мақсатында біз Борис Георгиевич Герасимовтың деректеріне сүйенейік. 

«Предместье Усть-Каменогорска отстоит от города верстах в пяти. Называется 

оно Защитой и состоит из нескольких небольших домиков. Предместье 

получило название Защиты потому, что некогда представляло из себя 

сторожевой военный пост,который дозировал окрестности. С течением 

времени, когда край был замирен, Защита обратилась в маленький поселок, 

жители которого предались мирному сельскому хозяйству. Верстах в двух-трех 

далее от Защиты начинаеться г.Усть-Каменогорск. Эта часть города отделена от 

центрального города рекой Ульбой и называется Хохлацкая заимка. Крестьяне 
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окрестных сел называют ее еще Долгой деревней. И то и другое название 

заречной части города вполне верно определяет ее характер». 

Мұражай қорларында сақталған ХIХ ғасырдың соңында түсірілген қала 

фотосуреттері, көше жоспарларының түпнұсқа тәсілдері, мұралық иелікті 

айғақтайтын кесімдер, сату-сатып алу құжаттары Өскемен қаласының 

жоспарлы түрде өсіп – өркендеуінен хабар береді. ХVII ғасырдың соңына таман 

Ильинская (қазіргі Әуезов даңғылы), Троицкая (К.Либкнехт көшесі), Үлкен 

(Киров көшесі), Андреевская (Головков) Соляной тұйық көшесін қоса алғанда 

(Ертіс жағалаулары), Крепостной (Крылов көшесі), Мешіт (К.Маркс көшесі), 

Соборный (Қ. Қайсенов көшесі) тәрізді көшелер қаланы құраған ең алғашқы 

басты көшелер болды. ХIХ ғасырдың II жартысында қаланың солтүстік 

беткейіндегі көшелер кең құлаш жайып дами бастады. Қала аумағы  да 

біртіндеп ұлғая бастады. Береговая (Қызыл Қырандар жағалауы), Никольская 

(Ушанов көшесі), Садовая (Пермитина көшесі), Медвежья (Буров көшесі) 

тәрізді жаңа көшелер мен Пожарный (Горький көшесі), Сенная (Орджоникидзе 

көшесі) сияқты тұйық көшелер пайда болды. 

XIX ғасырдағы Өскеменнің тарихын осы Б.Г.Герасимовтың берген 

сипаттамсымен аяқтасам: «Өскемен-таза және көңілді қала. Соңғы жылдары 

қалада көптеген саябақтар пайда болыпты,олар қаланын көркін келтіріп, 

безендіріп тұр». 
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ӘОЖ 94(574) 

АМАНЖАНОВ А.Н. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ 

 

XVIII ҒАСЫРДА ӨСКЕМЕН БЕКІНІСІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ТҰРМЫС-ТІРШІЛІГІ 

 

Кеңді Алтай ежелгі заманнан бастап адам өміріне қолайлы аумақ болған. 

Құнарлы топырақ және шұрайлы жайылымдар, көптеген полиметалл кен 

орындары (алтын,күміс,мыс,қалайы,қорғасын және т.б.), орман байлықтары, 

аңдар мен балықтардың молшылығы адамдарды көне уақыттан бері осы өлкеге 

тартатын. 
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Археолог С.С. Черниковтың мәліметтері бойынша, алғаш рет адам Кенді 

Алтай жерінде орта палеолит соңында пайда болды[1,7 б.]. Кенді Алтай барлық 

уақытта тайпалар мен халықтардың тарихи дамуында маңызды рөл атқаратын, 

өйткені ол Оңтүстік Сібір мен Алтайды, Жетісу мен Орта Азияны 

байланыстыратын. 

XV ғасырдың екінші жартысында бұл аумақтарды батыс-моңғол 

тайпалары-нақты айтқанда жоңғарлар қазақтарды ығыстыра бастады.Қазақтар 

Жоңғар хандығы құлағаннан кейін осында қоныстана бастады. 

Өскемен қаласының құрылу тарихы және даму тарихы XVIII -ші және 

XIX ғасырдың бірінші жартысында Сібірдің тарихымен тығыз байланысты. 

XVI және XVII ғасырлардың соңында Сібірдің әр түрлі аймақтары бір- 

бірлеп Ресей құрамына кірді. Қалалар, бекіністер салынды. XVI ғасырдың 

соңында Түмен, Тобольск, Верхотурье, XVII ғасырдың басында Томск 

құрылды.1594 жылы Ертісте Тара қаласы салынды. Қала құрылысының басты 

мақсаты Сібір ханы Көшімді ығыстыру болды.1598 жылы Көшім ханға шешуші 

жеңіліс берілді. 

XVII ғасыр бойы Тара қаласының оңтүстігіне қарай Ертіс бойымен 

ілгерілеуге бірнеше рет әрекет жасалды. Бұл әрекеттер шығыс елдерімен сауда 

байланыстарын одан әрі кеңейту және Алтайдың кен байлықтарын игеру 

мақсатымен жасалынған болатын. 

XVIII ғасырда жаңа мемлекеттік шептерді нығайту бойынша шаралар 

қабылданды.Ертіс өзені бойында әскери желілердің құрылысына басты назар 

аударылды. 

Ертіс бойымен оңтүстікке қарай жоғары қарай шекараны кеңейтуге 

Яркенд атты жоңғар қаласының маңында орналасқан алтын үйінділердің  

көптігі туралы хабар себеп болған еді. 1714 жылы І Петрге сібір губернаторы 

М.Гагарин Иркеть өзенінің жағасында “алтын құмдар” бар екендігін айтады.I 

Петр бұл хабарды назардан тыс қалдыра алмады.Алтын мен күміс кендерді 

іздеу XVII ғасырда, әсіресе I Петр кезінде жүргізілді. 

1714 ж. 22 мамырда Жаркент жеріне экспедиция жабдықтау жайлы 

патша жарлығы шықты. Экспедицияны, Преображенскі полкінің лейб- 

гвардиясының подполковнигі Иван Дмитриевич Бухгольц басқарды. Сібір 

губернаторы М.П.Гагаринге экспедицияны уақтылы ұйымдастырып, жылжыту 

мәселесі ұйғарылды. 1715 ж. қазанда И.Д.Бухгольц Ямышев өзенінің бойына 

бекініс салды. Құрылыс аяқталуға жақындаған шақта, бекініс жоңғар 

шапқыншылығының шабуылына тап болып, сәуір айына дейін қоршауда  

болды. Қоршауға алынғандар ашаршылық пен ауруға шалдықты. Губернатор 

М.П. Гагарин бекініс қорғаушыларына көмек көрсету мақсатында ешқандай 

тиімді шара қолданбады. 1715-1716 жж. қысында Ямышев бекінісінде 2300 

адам көз жұмған. 

Яркендті тауып,жаулап алу мақсатында бастапқы жасалған 

экспедициялар жетістікке жете алмады.Ақыр аяғында 1719 жылы Яркендты 

табу үшін, сондай-ақ Сібір губернаторы Матвей Гагариннің оз бырлық 

қылықтарын әшкерелеу үшін жаңа отряд жабдықталды.Оның басшылығында 
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гвардия майоры Иван Михайлович Лихарев қойылды,бұл адам I Петрмен 

кездейсоқ таңдалмаған еді.Бұған дәлел ретінде гвардия майоры Иван 

Михайлович Лихаревтің тарихына көз жүгіртсек.Өз қызметін Семеновка 

полкінде лейб-гвардияда қатардағы салдат болып бастады.Нарва түбінде болған 

шведтерге қарсы соғысқа қатысты.1702 жылы Нотебург атты швед бекінісіне 

шабуыл жасады, күміс медальға ие болды.Ниеншанц бекінісін алу кезінде 

батылдық танытып,алтын медальмен марапатталды. Болашақ Петербургтің 

Әулие Петр бекінісін салуға қатысты.1707 жылы капитандық лауазымына 

көтерілді.Бірнеше шайқастарға қатысты,соның ішінде 1709 жылы Полтава 

түбінде болған айқаста өзін жақсы жағынан көрсетті.Полтава шайқасының 

барлық қатысушылары марапатталды. Ал Иван Михайлович Лихарев болса - I 

Петрдің алтын медалі мен портретін иеленді. 1716 жылы шведтерден Данияны 

босатуға қатысқан.1718 жылы майорға дейін көтерілді.1721 жылы Ертіс 

жорығынан кейін бригадирлыққа тағайындалып, әскери алқаның құрамына 

енгізілді.1725 жылдан бастап-генерал-майор атағында болды. 

1720 жылдың мамыр айында экспедиция Зайсан көліне бет алды.Көлге 

дейін аман-есен жеткен,бірақ Қара Ертіс бойында жоңғар жасағы бөгет  

жасады. Жоңғардың шабуылына жеңіл тойтарыс бергенімен, алда жаңа 

қиындық күтіп тұрды. Ертістің тарылуына байланысты, өзенде салдармен алға 

қарай жылжу мүмкін емес еді. Жоңғарлармен келіссөздер жүргізіліп, отряд кері 

жолға бұрды.1720 жылдың күзінде Ертіске Үлбі құяр сағасында бекініс 

салынды. Оның есімі «Усть-Каменогорская», яғни Өскемен еді. Ресей 

империясының картасынан Өскемен қамалы орын алады. «Усть-Каменогорск» 

(устье каменных гор) аталу себебі де осында.  Себебі  бекініс  Ертіс  өзені 

таудан шығып, өз суын жазықпен алып кететін жерде орналасқан. Бекініс төрт 

жағынан жал-жал үйілген топырақпен бекітілді. Бекіністі айнала шұңқыр 

қазылып, үйілген топырақтың үстіне биіктігі адамның бойындай аула 

орнатылды. Кейінірек бекініске жеке мұнаралы шағын ағаш шіркеу салынды. 

Бекініссолтүстіктен, шығыстан, оңтүстіктен және оңтүстік-батыстан биіктігі 

800 м. тау жоталы сілемдермен қоршалған. 

Иван Лихарев айтылған Яркендты таппасада, оның орнына  картада 

жаңа кішкентай нүкте-Өскемен бекінісі пайда болды. И.М. Лихарев полковник 

Прокопия Ступин мен инженер Летранжаны бекіністі нығайтуды тапсырып, өзі 

Петербургке аттанып кетті. 

Бес Ертіс бекінісінің байланысы үшін (Омбы,Железин,Ямышев,Семей 

және Өскемен) жеті аралық форпост салынды: Ачаир, Чарлаков, Осморыжский, 

Чернорецкий, Коряковский, Семияр, Убинский. Ертістің жоғарғы жағында 

бекіністер мен форпостарды салу арқылы жоңғарлардың шабуылдарынын 

санын кемітті. 

Тап осы кезде Өскемен бекінісінен Кузнецк бекінісіне дейін 723 

шақырымға созылатын Колывановская шекара шебінің құрылысы да салына 

бастаған болатын. 

Өскемен бекінісінен Бұқтырма бекінісіне дейін Ертіспен қосылу үшін 

Үлбі, Феклистовский, Северный, Александровский және Березовский 
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редуттары құрылды. Бұқтырма бекінісінен Ертіс бойымен жоғары Нарым 

өзеніне дейін Вороний, Черымган және Ярки атты қарауылдар құрылды. 

Редуттар мен қарауылдардың бұл тізбегі Ертіс сызығының жалғасы болды 

(кейде оны Бұқтырма сызығы деп атаған). 
Бекіністер, редуттар қатарында Өскемен бекінісі Ертіс,Колывано- 

Кузнецкая және Бұқтырма желісі жанасқан "бұрыштық нүкте" атанып барлық 
ертіс бекіністерінің ішінде ең бастысы болып танылды. 

Жалпы Ямышев, Железин, Өскемен, Семей және басқа бекіністер, 
редуттар, форпосттар Орта жүздің қазақтарын Жоңғар хандығының 
шапқыншылығынан қорғауда шешуші рөлдерді ойнады [2,60 б.]. 

Жоғарғы Ертіс бекіністерінің алғашқы тұрғындары Сібір казактары 
болды. Сібір мемлекеттік шекара сызығы мемлекеттік бұйрықпен қызметтік 
адамдарды жіберу жолымен құрылды. Басында Сібір шаруалары Өскемен 
бекінісі өңіріне қоныс аударғандар ауыр қиындықтарға тап болды. Қоныс 
аударушылардың жағдайы қиын болды. Олар өз есебінен,өздерінің күштерімен 
көшті. Егіншішілік болмады, нан Сібір уездерінен - Верхотур, Түмен, Турин 
уездерінен әкелінді. Нан жеткізу үлкен қиындықтармен байланысты болды. 
Казактар өз күшімен нан тасымалын қамтамасыз ете алмады. Бұл үшін белгілі 
бір көлемдегі төлем ақыға Сібір шаруалары әкелетін. Кейде бекіністертер 
менгарнизондардың малдары жемсіз қалған жағдайлары болды, ал халық азық- 
түліксіз қалған кездер жиі кездеседі. Олар аштық, кедейшілік және тағы басқа 
зардаптарды бастарынан өткерді. Алғашқы қоныс аударушылардың санын атау 
өте қиын. Олар туралы мәліметтерді 1777 жылы Өскемен коменданттық 
кеңсесінің көрсетуі бойынша 1765 жылғы болған өрттен кейін ештене 
қалмады[3,32 б.]. 

1765 жылы болған өрт жайлы Капитан Иван Андреевтің "Домовая 
летопись" атты жазбасында да кездеседі: «Сегоже года (1765) июня 20 числа от 
приключившегося пожара сгорела до основания Иртышской линии крепость 
Усть-Каменогорская старого строения с форштатом,существовавшая с начала 
построения оной в царствование великого государя Петра I с 1720 года, которая 
построена потом уже большая, обнесенная земляным валом и рвами...» 

Сібір шаруалары Жоңғар шапқыншылығына дейін де Өскемен 
бекінісінің ведомствосына қоныс аударуға өтініштерін беріп келген болатын. 

1743 жылы шаруалар Максим Земляных және Василий Шибаев 
Кузнецкий ведомствосынан Өскемен бекінісінің ведомствосына қоныс аудару 
мақсатында Сібір командаларынын генерал-майор Киндерманға жүгінді.Алайда 
шаруалар өз өтініштеріне жауап ала алмады. 

1746 жылы олар өтініштерін қайта жіберді, бірақ енді оларға Ишим, 
Ялутор, Тар және Омбы ведомстволарының шаруалары қосылды, барлығы 200 
адам. Шаруалар өз өтінішінде Максим Земляных және Василий Шибаев 
Өскемен бекінісінің маңайында болғандығын,және онда жыртылған қолайлы 
жерлер бар екендігін хабарлайды. Бұған қоса Максим Земляных пен Василий 
Шибаев Өскемен бекінісіне азық - түлік үлкен қиындықпен жеткізілетінін 
бірден атап өтті[4,142-143 б.]. 

Ертіс өңірінің шаруаларының қоныс аудару қажеттілігі бірқатар 
себептерге байланысты болды. Шекара сызығы казактарын және Жоғарғы Ертіс 
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бекіністерінің гарнизондарын азық-түлікпен қамтамасыз ету қажет болды. 
Азық-түлікке таулы аймақтағы заводтарда жұмыс істеушілер де мұқтаж болған. 

Үкімет қабылдаған шаралардан ешқандай нәтиже болмады.Бастапқы 
кезде шаруалардың жаңа орындарға көшіру туралы өтініштері толастамады. 
1760 жылдың наурыз-мамыр айларында Омбы бекінісінің ведомствосынан ғана 
Глубокое және Березовка өзендеріне 41 отбасы (171 адам) қоныс аударғысы 
келді. 1760 жылы Тобыл провинциясының басқа жерлерінен Өскемен 
бекінісінің ведомствосына 361 адам (211 ер адам және 150 әйел) қоныс  
аударуға тілек білдірді. Бірақ 1761 жылдан бастап мұндай қоныс аударулар 
азайып, санаулы сипатқа ие болды [3,263-265 б.]. 

1760 жылы Помещиктерге өз қарамағындағы шаруаларды Сібірге қоныс 
аударуға рұқсат беретін Жарлық жарияланды. Жарлық бойынша помещик тек 
қана дені сау, жұмысқа жарамды, 45 жастан аспаған шаруаны жібере алды. Жер 
аударулышымен бірге әйелі де жіберілді, бірақ балаларды помещик өз қалауы 
бойынша үйінде қалдыра алды. Егер балалар ата-анасымен бірге жіберілсе, 
онда үй иесі олар үшін қазынадан сыйақы алды. Сібірге қоныс аударылатын 
әрбір отбасыға 5 десятин егінді жер және 50 десятин шабынды жер берілді, 
тегін 54 пұт тұқым наны және жылқы сатып алуға 5 рубль берілді. 

1762 ж. 6 тамыздағы Сенат Жарлығы бойынша Ертіс өңірін Өскемен 
бекінісінен Омскіге дейін жерлерге қоныстандырылуға рұқсат берілді. 1765 ж. 
Жарлығымен помещиктерге өз бекіністеріне қарағандарын рекруттарға есепке 
ала отырып сілтеме жасау құқығы берілді. Помещиктер бұл заңды еңбекке 
жарамсыз шаруалардан құтылу құралы ретінде бірден қолдана бастады. 
Рекруттарға есептелумен жіберілген шаруалар негізінен Өскемен бекінісінің 
ведомствосына қоныс аударды. 1765 ж. соңында мұндай қоныс аударушылар 
1048 адамға жетті[5,13 б.]. 

Алтай тауларындағы үлкен және кіші ашулардың бәрі Өскемен бекінісін 
айналып өтпеді. 1726 жылы Оралдық азамат тау-кен өнеркәсібінің маманы 
Акинфий Демидов Алтайда алғашқы кеніштер мен зауыттарды құрды және 
оларды Колывано-Воскресенский деп атады. 1747 жылы Елизавета Петровна 
патшайымының жарлығымен барлық демидов кеніштері мен зауыттары оның 
жеке меншігіне алынды. Алтай жыл сайын өзінің танымал алтын күмісінің мың 
пұтын Санкт-Петербургке жіберіп отырды. 

Адамдар адам төзгісіз ауыртпалықтарды көтерді. Олар тау-кен 
жұмыстарын жасамау мақсатында кісі өлтірдім және басқа да теріс қылықтар 
жасадым деп өздеріне жала жабуға дейін барды. Тек каторга, зауыттар мен 
кеншітерде жұмыс істемеу мақсатында. Ал халықтың бірен сараң батылдары 
тауға қашып, онда баспана салып, егістік егті. Өскемен бекінісін айналып өтіп, 
Бұхтармаға қашқандарда болды. Олардың арттарынан жазалаушы отрядтардың 
жіберілетінін білді,білседе,соған барды. 

Өскемен кен жолдарының қиылысында орналасты. Бұл жолдармен 
Демидов пен оның кеншілері де өтетін. Өскемен бекінісінің казактар отрядтары 
Березовка, Николаев және Талов кеніштерінде барлау жұмыстарын жүргізген 
рудокоптарды қорғады. Оларды Унтерштейгер Усольцев және бергайер Фока 
Политов ашқан болатын. 
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1760 жылы Өскемен бекінісінен Петруллин, Денисова, Поливанов, 
Головин, Эйден, Генезердің экспедициялары Алтай тауларына жіберілді.  
Алғаш рет Алтай тауларының геологиялық және географиялық сипаттамасы 
берілді. 

Әсіресе, 1786 жылы қымбат тас пен минералдарды іздеген. Екатерина II 
жарлығы бойынша Алтайдың "Бие, Катун, Шарыш, Песчаной, Аню, Уба, 
Бұқтырма өзендері және басқа да сол жерлердің маңайында бар өзендер мен 
бұлақтарына тастар мен кендерді іздеу үшін" 9 экспедиция жіберілді.Оның 
ішінде Ресей Ғылым Академиясының болашақ корреспондент-мүшесі П.И. 
Шангин мен берггешворен Ф.Ф. Риддердің партиялары ең үлкен табысқа ие 
болды. Маусым айында Ф. Риддер ірі полиметалл кен орнының ашылғаны 
туралы хабарлады. Соған орай бұл жер өзінің ашқан адамының атымен Риддер 
аталған еді. 

1791  жылдың  сәуір айында Өскемен бекінісінен осыған дейінде 
жіберілген экспедициялар іспеттес қайықпен Бұқтырма кенішіне кезекті жасақ 

аттанды. 1791 жылдың мамыр айында Герасим Григорьевич Зырянов патша 
қазынасын толтыруына септігін тигізген, тау-кен өнеркәсіп кәсіпорындары 

жүйесінде көп ұзамай жетекші орын алған, жаңа кен орнын ашты.Белгілі геолог 
Чихачев 1845 жылы   өзінің  күнделігінде жазды: «Зыряновский  рудник 

становиться прекрасным цветком в блестящем венце Алтая. Это восхищение 
светило, которое готовиться затмить угасающую звезду Змеева рудника, сияние 
которой, когда-то такое живое, не сверкает более сегодня так, как в прошлом 
столетии». Бұл  жер көп уақыт бойы Герасим Григорьевич Зыряновтың 
есіміміен аталғанымен, 2018 жылдың күзінде Зырян қаласы Шығыс Қазақстан 

облысының әкімі Даниал Ахметовтың мақұлдауымен Алтай атауына өзгертілді. 
Қазақ саудагерлері Өскемен бекінісінде XVIII ғасырда сауда жүргізген. 

Ертістің сол жақ жағалауына келген қазақ саудагерлері өздірінің ұзаққа 
созылған айқайларымен сауда-саттық жүргізуге келгендіктерін танытатын. 
Орыс көпестері өз тауарларын дайындап судың келесі жағалауына өтетін. 
Тауарларды судың келесі беткейіне өткермей тұрып бірінші аудармашыны 
жіберіп қазақтардың мақсатын біліп коммендантка айтатын. Коммендант бұл 
хабарды көпестерге дауылпаз арқылы белгі бергеннен кейін ғана, көпестер 
тауарларымен келесі жағалауға өтетін. Көпестер сатып алынған және сатылған 
тауарлардан баж салығын төлеуге міндетті болатын, сол себепті олардың 
сатылған және қазақтардан сатып алынған тауарларын қызметкерлер жазып 
алады. Өскемен бекінісінің аумағында сауда жасаған қазақтардан баж салығы 
өндірілмейтін. Бұл жерде қазақтар, урянхайлықтар, Ташкент және орыс 
көпестері сауда жасаған,ал 1758 жылға дейін (Жоңғар хандығы құлағанға  
дейін) Жоңғар мен Шығыс Түркістаннан керуендер келген. Мәселен: қазақ 
көпестерінің тауарлары-мал (жылқы, қой); тері (түлкі, қарсақ, қасқыр); шикі 
тері (жылқы және қой); түйе жүні, жүннен жасалған бұйымдар, киіз болатын. 

Ташкент көпестері өз тауарларымен қатар қытай тауарларын де сауда – 
саттық жасаған.Айта кетсек:мақта маталары;жібек және жартылай 
шұлық(камка);шикі жібек;әйел әшекейлері; күміс құйма және т.б. 

Ортаазиялық тауарлар: мақта-мата бұйымдары (қағу,қағылатын 
перделер, кисей); тоқыма шикізаты (иірілген және иірілмеген мақта қағазы); 
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тоқыма бұйымдары (қағаз, жібек халаттар); өрік және кишмиш; шай; темекі; 
тары (күріш); құйма алтын және күміс теңгелер. 

Орыс тауарларының ішінде: жүн маталары, жібек маталары (барқыт, 
плис немесе вельвет); бөлінген тері; тері (қара қоңыр түлкі, құндыз, және т.б.) 
шойыннан және мыстан жасалған бұйымдар (тагандар, қазандар, пышақтар, 
қайшылар, балта, ұлпа және т.б.); өсімдік бояулары, галантерея (айналар, бисер 
және т.б.); темекі; нан болатын [5,20 б.]. 

Ертістің сол жағалауында, бекініске қарама-қарсы сауда жүргізгенге 
ыңғайлы болсын деп сауда жәрменкесін салу ұйғарылды. Ол «меновой 
двор»деп аталды. Және бұл сауда орталығы қазіргі Меновное ауылының пайда 
болуына әкелді. Қазіргі кезде бұл Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық 
әкімдігіне қарасты ауыл болып табылады. 

1786 ж. Иркутскі драгундық полкінің полковнигі Н.Н. Аршеневский, 
Өскемен қаласына аралар ұясын әкелді. Осыдан бастап округте ара 
шаруашылығы кеңінен тарады. XVIII ғасырда Риддер және Зырян кен 
орындары ашылған соң, Өскемен бекінісі байланыс базасына айналды. 

Өскемен бекінісі 300 жылдық тарихын осылай бастаған еді. Алғашқы 
қадамдары ауыртпашылықтарға толы болса да, ол қиындықтарды жеңе біліп, 
қала мәртебесіне ие болды. 

Осымен мен XVIII ғасырдағы Өскемен бекінісінің тарихын аяқтағым 
келеді. 

 

 

272 б. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. С.С. Черников. Восточный Казахстан в эпоху бронзы.-М.-Л.: 1960. - 
 

2. Косымбаев Ж.К. Под надежную защиту России. Алма-Ата: 1986. - 136 б. 

3. Потанин Г К. Материалы для истории Сибири. Чтения в обществе 
историии древностей Российских. М.:1867.–324 б. 

4. Алексеенко Н.В. Русская крестьянская колонизация Рудного Алтая в 
XVIII-XIX вв. Экономика, управление и культура Сибири XV-XIX вв. 
Новосибирск: 1965. - 141-153 б. 

5. Алексеенко Н.В. Усть-Каменогорск и устькаменогорскцы. Усть- 
Каменогорск: 1995. – 77 б. 

 
 

UDC 37.01(574) 

AMIRGALIYEVA Z.M. 

S. Amanzholov East Kazakhstan State University, Ust’-Kamenogorsk 

 

THE EXISTING METHODS OF ADAPTATION OF STUDENTS WITH 

INTELLECTUAL DISABILITIESTO PROFESSIONAL LIFE 

 

The modern labor market needs young professionals with high professional 

training, who are able to make independent decisions and take responsibility for 

them, who are able to successfully and effectively find and implement themselves in 

changing socio-economic conditions in connection with the search, planning, 
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selection and arrangement of their professional career. All of the above qualities will 

be effective if you successfully adapt to your professional activity. 

Adaptation to the profession is relevant for the majority of able-bodied 

citizens, but this problem is especially acute for graduates with intellectual 

disabilities, since they can not compete with their normally developing peers in the 

labor market, in addition, they have a decrease in intelligence, they have concomitant 

neuropsychiatric, physical and somatic complications that prevent the formation of 

professional skills leading to qualification skills. Many of them do not yet have 

employment experience and do not have sufficient skills for effective job search. 

Graduates with intellectual disabilities are often completely incompetent in choosing 

their future profession, as they have vague ideas about adapting to the labor market or 

do not have them at all. Today, one of the most pressing problems of special 

pedagogy and psychology is the peculiarities of adaptation of graduates with mental 

retardation to the profession. In this regard we would like to further review and 

summarize information about the main features of adaptation of mentally retarded 

graduates: 

1. A feature of adaptation of a graduate student with mental retardation during 

employment will be that a person does not seek to change and develop on his own, 

there is a struggle with internal contradictions, for example, M.S.Pevzner noted that 

students with a mild degree of mental retardation, when difficulties arise, quit their 

job and do not try to overcome them. This will lead to the fact that adaptation will 

decline, and the employer will be forced to dismiss the employee [5]. 

2. Problems with adaptation associated with psychological qualities that are 

necessary for a person to perform any work (attentiveness, determination, 

perseverance, initiative). As an example, we take attention. With oligophrenia, 

involuntary attention is greatly affected, but it is its arbitrary side that is 

predominantly underdeveloped. 

3. The personality of a mentally retarded student is primarily characterized by 

a low level of socialization, reflecting the gaps and shortcomings of such areas of 

education as the family and college. Frequent quarrels in the family, scandals of 

parents, physical punishment of adolescents lead to the destruction of inhibitory 

processes, to short temper, increased excitability, incontinence and showing these 

qualities in the team due to the inability to correct behavior, it can violate the 

psychological climate in the team that has been formed over the years, thereby echen. 

4. Students with a mild degree of mental retardation have underdeveloped 

speech, which is characterized by a violation of all its aspects: semantic, grammatical, 

sound, as well as the limited and poor vocabulary. All this leads to a violation of 

communication skills, which is a big barrier when communicating in a team and in a 

team, and outside the team, when working with clients and consumers. In the works 

of classics L.S. Vygotsky, A.R.Luria, A.V.Zaporozhets we find that speech plays an 

important role in the development of labor activity, a special function of which is the 

regulation of behavior, human activity, and in particular labor activity 

5. The right choice of profession, corresponding to its psychophysiological 

characteristics. (underdevelopment of mental functions, violation of psychomotor 
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functions, impaired personality formation, low level of motivation and orientation to 

work). For young people with mental retardation are characteristic: irrational fears, 

increased anxiety, affective instability, decreased volitional  regulation, 

impulsiveness, infantile and rigid styles response in conflict. 

6. We can say that it is especially difficult for them to adapt to the profession, 

since many graduates with intellectual disabilities in this regard have low self-esteem 

and motivation, a high level of dependence, insecurity in their abilities and actions, 

communication problems, and other personality characteristics that complicate them 

social contacts. 

7. Adaptation and addiction is obtained not immediately and not from the 

first time as there may be such a tendency as a frequent change of work. 

The main barriers to the adaptation of people with intellectual disabilities in 

our society are stereotypical thinking and outdated ideas about what people can and 

cannot do, this makes them difficult to adapt to work, because of stereotypical 

thinking, they lose interest in professions, they experience fear, they feel inferior and 

unable to do anything. 

Thus, adaptation to the professional activities of students with mental 

retardation itself is a complex process, since it goes with its own specific problems, 

and if we compare the adaptation of a healthy graduate, the difference is that people 

with a mind are more difficult to control and work on themselves, on the arbitrariness 

of their actions, where in addition to psychological barriers, there are processes that 

require them to This process is a special problem, since they can not independently 

arrange their lives. Graduates with mental retardation are more likely to focus on the 

complexities of life, minimally reduce possible losses in situations of achieving goals, 

and have less control over their own lives. In General, they are more anxious because 

of constant doubts and self-doubt. 

It should be noted that graduates with mental retardation have impaired 

adaptive abilities. The lack of a set of measures that allow graduates to quickly 

become part of the team, avoid mistakes in professional activities and anxiety due to 

their responsibilities, internal fears and barriers form a low professional self-esteem 

of graduates with intellectual disabilities, reduces motivation to work,  reduces 

interest in professional improvement and leads to frequent changes of jobs. These 

difficulties cause the use of certain methods of adaptation of graduates to the 

implementation of professional activities. Correctional and developmental work with 

the use of special methods and techniques is a system of measures aimed at the 

formation of a person's necessary psychological qualities and professional skills to 

increase their socialization and improve their adaptation to professional life,which 

contribute to their successful adaptation and prevent some difficulties in adapting to 

the profession. This stage is characterized by the use of various existing methods and 

methods for successful adaptation to professional activity,so we call methods of 

professional adaptation techniques, methods and actions that facilitate the process of 

adaptation of employees to a new workplace, as well as contribute to improving 

professional competence. 
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The most common ways to prepare graduates for successful adaptation in 

professional activities include: 

- mentoring (helping the graduate get up to speed, join the team and adapt to 

the profession, consulting at the initial stages of their work by a more experienced 

employee). 

- method of conversation (a conversation with a graduate student, in which he 

receives answers to his questions)- psychological verbal and communicative method, 

which consists in conducting a thematic dialogue between the psychologist and the 

respondent in order to obtain information from the latter. 

- business games-situations related to professional activities. The use of this 

method teaches graduates to think outside the box and make quick decisions. 

- trainings and seminars-aimed at developing certain skills of the graduate: 

communication, team interaction skills, training in preparing presentations, rules of 

behavior in stressful situations and developing resistance to them, etc.) 

- "Soft skills" training -contains the definition of socio – psychological skills- 

communication, leadership, team, public, "mental" skills, etc. flexible skills (English. 

soft skills) - a set of supra-professional competencies, skills and qualities, the key of 

which are: goal setting, self-presentation, business communication, ability to work in 

a team, leadership, oratory, emotional intelligence. 

The flexible skills of G.S. Arkhipova include the degree of self-acceptance as 

a person, the management of their emotions, the degree of reaction to adverse 

situations. With internal perfection, you can achieve success in building a career, 

compete in the labor market [1]. 

According to Y. Malinovskaya, the most effective qualities include verbal 

communication, the ability to manage time and stress, the ability to make decisions, 

responsibility for solving problems, motivation, delegation, and conflict management 

[4]. 

L. Burman understands flexible skills as dialogic skills, motivational skills, 

stimulation of cognitive activity, interest in dialogue, desire to defend one's own 

position in the dialogue; - communication skills, organizational skills, gnostic, 

creative, emotional and evaluative skills [3]. 

Thus,soft skillstraining:as a way to adapt graduates creates conditions for 

effective inclusion of students in professional life, helps them quickly integrate into 

the team, contributes to the successful adaptation of graduates forming important 

professional skills and contributes to the formation and formation of professional 

identity, and the development of self-understanding. 

- social and psychological training. During the training, certain socio- 

psychological knowledge is acquired and individual behavior is corrected, 

interpersonal influence skills are formed, and reflexive abilities are developed" [2]. 

This is where the life experience of group members is structured and 

enriched.participants master the techniques of self-understanding, self-regulation, and 

self-management, and gain real experience in managing their emotional state, 

behavior, and activities.In the process of specially organized communication, issues 

of personal development, formation of communication skills, psychological 
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assistance and support are solved, allowing to remove stereotypes and solve personal 

problems of participants. During classes, students change their internal attitudes, 

expand their knowledge, and experience a positive attitude to themselves and 

others[6]. 

In addition to these methods, there are techniques for successful adaptation to 

the profession, they include: 

- observation from the outside-monitoring the behavior of graduates helps to 

identify possible communication problems in the team. If you suspect difficulties, 

you should have a conversation with the newcomer to identify such a problem at the 

very beginning and resolve it. 

- involvement in corporate life. The system of corporate events should be 

built so that graduates have the opportunity to actively spend time and communicate 

outside of the work process, which creates an environment in which relationships in 

the team are established much faster. In such a situation, it is much easier to integrate 

into the current team and in the profession. Personal communication in an informal 

setting is much easier to establish, and helps you feel like a part of a new team, which 

significantly faster affects the success of adaptation to the profession. 

Thus, these methods and techniques can be used to facilitate their successful 

adaptation and to prevent some difficulties in adapting to the profession. We have 

identified existing methods of adaptation of graduates to carry out professional 

activities aimed at creation of man important to the profession professional skills and 

psychological qualities needed to improve socialization and adaptation of mentally 

retarded to the profession.These methods help to prevent some difficulties in adapting 

to the profession that cause a psychological barrier for graduates with mental 

retardation in employment, such as the problem of their pronunciation of speech, 

which is not always clear to others, it causes difficulties in interpersonal interactions, 

as well as insufficiently formed motivational and need-based sphere, the complexity 

of independent planning and control of their own activities, helps to get rid of 

stereotypical thinking and inadequate self-esteem, helps to train vital skills that they 

lack, such as lack of discipline,willpower and organization.Also, training as a way to 

successfully adapt helps to reduce the problems of adaptation and successful entry 

into professional activity, it allows graduates to analyze socio-psychological 

situations from their point of view, to form skills and abilities in building productive 

social interpersonal relationships so necessary for successful adaptation in 

professional life. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

В 50-60 ГОДЫ XX ВЕКА 

 

«Самым бесспорным свидетельством процветания всякой страны 

служит возрастание численности населения» 

Адам Смит 

 

Период с 50-х по 60-е годы 20 века является одним из переломных в 

истории СССР. Это время потенциальных обновлений и радикальных перемен 

в советском обществе. Общество стало ощущать необходимость преодоления 

иллюзий в оценке своего развития, что в конечном итоге прямо или косвенно 

отразилось на постепенном ослаблении административно-командной системы 

страны. 

В данной статье рассматривается демографическую обстановка, 

сложившаяся в Казахстане в 1950-60-е гг. Актуальность изучения выбранного 

временного отрезка обусловлена тем, что именно в пятидесятые-шестидесятые 

годы происходили мощные демографические изменения в казахстанском 

обществе: усиленная урбанизация населения Казахстана, трудовая миграция в 

рамках «Целинной политики». 

Целью исследования является изучение влияния целины на 

демографическую ситуацию в Казахстане 50-60 годы XX ВЕКА. 

В 50-х годах сельское хозяйство СССР развивалась низкими темпами, не 

смотря на прилагаемые усилия со стороны народа и руководства. Казахстан 

располагал огромными ресурсами, но производительность была низкой и 

плодородные земельные массивы северной и северо-западной области почти не 

использовались. Необходимо было в сжатые сроки удовлетворить запросы 

советского населения в продуктах питания, как и запросы промышленности в 

сельхозсырье. С этого момента начинается активная политика  освоения 

целина, которая активизировала миграционные трудовые потоки, впоследствии 

http://funhr.ru/%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0-%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9-hard-%C3%90%C2%B8-soft-skills/
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приведшие к ускорению урбанизации и превращению Казахстана в один из 

промышленных центров советского пространства. 

Начало  освоения  целины  положило  решение   февральско- 

мартовского пленума ЦК КПСС 1954 г. «О дальнейшем увеличении 

производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». 

Советское руководство всеми силами поощряло целинную миграцию. Людей 

бесплатно доставляли до места назначения и оказывали материальная помощь в 

размере 500-1000 руб. на семью. Все целинники освобождались от 

сельхозналога на срок от 2 до 5 лет. Эти факторы способствовали усилению 

миграции. Изменения, произошедшие в данном временном диапазоне, оказали 

существенное влияние на последующую демографическую ситуации, и во 

многом сформировали тот демографический облик Казахстана, который 

существует на сегодняшний день. 

Проанализировав их можно объяснить многие современные 

демографические изменения и современную демографическую ситуацию в 

республики Казахстан. 

Если взглянуть на данные тех лет, то можно увидеть, что только в 

первые три недели в Казахстан прибыло более 25 тысяч добровольцев, число 

которых через несколько месяцев достигло уже более 75 тысяч человек. Вместе 

с подъемом сельского хозяйства страны началось и усиленная урбанизация 

населения Казахстана. Численность городов и их хинтерландов многократно 

увеличилось. 

Результатом миграционного притока стало то, что в конце 40-х и 

вначале 50-х гг. в Казахстане возникли 15 городов , 86 поселков городского 

типа. Были построены десятки тысяч километров дорог. Населения города 

Акмолинска, столицы казахстанской целины, увеличилось до 80 тыс. человек 

менее чем за 2 года (с 1954-1956 гг.) Благодаря целине в 5 раз увеличилось 

число работников сельского хозяйства страны с 1954 по 1959 гг. Целина 

превратила Казахстан в один из крупнейших центров зернопроизводства и 

позволила стране экспортировать зерно по всему миру. 

С 1950-х годов в Казахстан активно продолжает стекаться население из- 

за пределов республики. За 20 межпереписных лет (1939-1959 гг.) численность 

казахов увеличилась на 20,4% или на 1% в год-показатель низкий, являющийся 

прямым следствием демографических потрясений 30-х годов. В результате доля 

казахского населения в конце 50-х гг. составляла лишь 18.9%(по данным 

переписи 1959 г. – 30.0%) [1, с.10]. Темпы русского населения за этот период 

были в 2,2 раза выше, чем казахского [1, с.10]. 

Перепись населения была проведена 15 января 1959 года.Материалы 

данной переписи были пересчитаны по административно-территориальным 

границам на 1 января 1960 года. Талды-Курганская область вошла в состав 

Алматинской области, Бескарагайский район Павлодарской области был 

передан в Семейскую область; изменился состав населенных пунктов Алматы, 

Жамбыл (Тараз), Усть-Каменогорск, Кокшетау, Темиртау, были созданы новые 

городские поселения Талгар, Сырдарья и другие. В январе 1970 года была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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проведена Всесоюзная перепись населения, которая по организационным, 

методическим и издательским параметрам превзошла предыдущую перепись и 

сравнялась с результатами переписи 1926 года. 

В СССР насчитывалось 5 818 298 казахов, в том числе в РСФСР-477 820, 

Узбекской ССР-476 310, Казахской ССР-4 234 166, Киргизской ССР-21 998, 

Таджикской ССР-8 306, Туркменской ССР-68 5191. В программе Всесоюзной 

переписи населения 1970 года вопросы о национальности и языках были 

сформулированы так: «Национальность. Для иностранцев указать также 

гражданство» и «Родной язык. Национальность детей в семьях в 

затруднительных случаях определялась по национальности матери. Эта 

инструкция соблюдалась в переписях 1939, 1959 и 1970 годов. 

https://textarchive.ru/c-2118941-p2.html 

По этим данным видно насколько сильно изменился национальный и 

состав и административно-территориальные деления республики за короткий 

промежуток времени. 

История населения республики в советский время делится на два 

периода. В первый период (1920-е-60-е гг.) население Казахстана в 

значительной мере формировалось за счет миграционного прироста. Во втором 

периоде (с начала 60-х гг. до распада СССР) преобладает естественный прирост 

населения, миграционное сальдо становится отрицательным [1, с.12]. Вначале 

60-х гг. казахский народ переживал «демографический взрыв», когда 

численность населения увеличивается гораздо более быстрыми темпами, чем 

обычно. В этот период снижение смертности значительно опережает снижение 

рождаемости, что и приводит к ускоренному увеличению численности 

населения [1, с.12]. 

При сравнении переписей населения 1959 и 1970 годов видно изменение 

численности населения Казахстана (на примере казахского и русского этносов 

как наиболее многочисленных в республике) (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Численность и этнический состав населения Казахстана по 

данным Всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 гг. 

 

Этносы 

1959 1970  

Абсолют. 
числен. 

% Абсолют. 
числен. 

% 1970 к 
1959 (%) 

Все население 9309847 100 13 008 726 100 139,7 

казахи 2794966 30,0 4 234 166 32,6 151,5 

русские 3974229 42,7 5 521 917 42,4 138,5 

Другие этносы 2540652 27,2 3252643 25,0 128,0 

Источник: Об истории переписей населения в Казахстане. 

URL:https://textarchive.ru/c-2118941-p2.html (Дата обращения 31.03.2020) 

https://textarchive.ru/c-2118941-p2.html
https://textarchive.ru/c-2118941-p2.html
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В период между переписями с 1959-1970 гг. численность населения 

увеличилось на 39,7%. На эти показатели оказали влияние, с одной стороны, 

миграционный приток населения из других республик, и, с другой, 

«демографический взрыв» казахского народа. Демографический взрыв 

обуславливается тем, что сыграли значение благоприятные социальные 

факторы, которые стимулировали увеличение рождаемости в стране бесплатное 

советское образование – в том числе и высшее, медицина, дешевые продукты 

питания и одежда, продолжительные трудовые и послеродовые отпуска). 

Приток населения из других союзных республик в Казахстан в большей 

степени привел к росту численности северных и северо-восточных городов 

Казахстана. Это видно по динамике численности населения Усть-Каменогорска 

в 1959-1970 гг (на примере казахского и русского этносов как наиболее 

многочисленных в республике) (Таблица2). 

 

Таблица 2 - Численность и этнический состав населения г. Усть- 

Каменогорска по данным Всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 гг. 

 

Этносы 

1959 1970  

Абсолют. 

числен. 

% Абсолют. 

числен. 

% 1970 к 1959 

(%) 

Все население 159335 100 230340 100 144,5 

казахи 7045 4,4 11830 5,1 167,3 

русские 133618 83,9 199240 86,5 149,1 

Другие этносы 18672 11,7 19270 8,3 103,2 

Источник: Алексеенко А. Н. Народы Восточного Казахстана//Восточно- 

Казахстанский Областной Дом Дружбы Народов, Восточно-Казахстанская 

Областная Администрация, Восточный Гуманитарный Институт//Усть- 

Каменогорск, 1994, с.11-13 

 

Как видно из таблицы, численностьнаселения увеличилось на 44,5 %. 

Казахское население увеличивается на 67,3 %, русское население - 49,5 %. Но 

здесь необходимо учитывать эффект «малых цифр». Казахского населения в 

городах в 50-60-х годах было сравнительно не много. 

Таким образом, демографические процессы, происходившие в 

Казахстане в 1950-60-е гг. оказали огромное влияние на этнодемографический 

состав населения. В этот период на территорию республики наблюдался 

мощный миграционный приток, прежде всего русских, причиной которого 

стали освоение целинных земель и ускоренное индустриальное развитие 

Казахстана. Удельный вес казахского этноса по данным переписи населения 

1959 г. составил лишь 30,0% - самый низкий показатель среди союзных 

республик Советского Союза. Основная масса казахов проживала в сельской 
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местности, городского населения среди них было немного. И если с социально- 

экономической точки зрения данный период можно характеризовать как 

успешный, то с точки зрения этнодемографической это время было одним из 

наиболее трудных в истории казахского народа. 
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There are six types of translation transformations: semantic, stylistic, 

morphological, syntactic, lexical and grammatical transformations. In this article, I 

would like to consider about lexical transformations that were used by translators 

N.Nemchenko, E. Moisseyeva, A. Ismagulova in the translation of work written by 

Sh. Ualikhanov “Tengri”. 

The use of lexical transformations in translation is determined by originality 

of the semantic structure of words in different languages. Using lexical 

transformations occur “the replacement of individual words and set phrases of the 

source language with lexical units of the target language that are not vocabulary 

equivalents of SL, i.e. they have a different meaning than units of SL transferred by 

them in translation”[1]. 

There are eight main varieties of lexical transformations[2]: 

1) Concretizationconsists in replacing wider meaning of SL word or phrase 

with narrower meaning of TL word or phrase[1]. 

Forexample: Она все время пьет воду - ведро или употребляет целый рот 

табаку. So she drinks much water (a bucket) and eatsmuch tobacco. 

2) Generalization is the opposite of concretization which means substituting 

words of a narrower meaning with those of wider meaning. Another reason for 

generalization in translating is that the particular meaning expressed by the source 

language word might be irrelevant for the readers of translation. 

Forexample: О них скажем в статье о баксах.We shall tell you later. 

3) Addition is an introduction in the target text of some additional element 

absent in the source text aimed to convey its meaning correctly. The method is used 

when translator needs to restore non-formally expressed elements of SL in TL. 

For example: Koylubay didn’t know what to do. 

This sentence doesn’t exist in source text. But, the translator added it to be 

clear in target text. 

The next reason for this transformation is a vocabulary lacuna in the target 

language. 

Forexample: Их глава - сорель вышины 3 сажени, небольшая грудь, а 

остальное - всё ноги, копыта очень тонкие. Their leader is sorel (fabled being 

which lives on trees) its height is 3 sagenes (21 feet long), it also has a small breast 

and its legs and hooves are very thin. 

These additions are for the readers of target language in order to understand it 

clearer as some words are unfamiliar for them. 

4) Omission is the opposite in nature to addition method. It is used when 

there are redundant words in the translation process that do not carry significant 

meaning. 

Forexample: Сестра невесты отправилась в поиски и второпях надела 

один сапог жениха, другой свой, это было весной. The fiancée’s sister went to 

look for it and being in hurry she put on one foot the young man’s boot. 

5) Method of logical (sense) development — a SL word is replaced by 

TLwordbased on their contiguity or logical proximity. When replacing the main idea 
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statements do not change, because the concepts are closely related to each other. 

Three types of relationships can be distinguished: 

1. Cause-effect, forexample: Призвав неосторожного путешественника, 

садится на него, обвязывает его ремнями и ездит на нем до тех пор, пока [тот], 

выбившись из сил, не падет.Calling people, who have lost their ways, he seats on 

them tying with his belts and rides them till death. In this example, it is not hard to 

see that the cause is substituted by an effect or result. 

2. Metonymic translation is based on contiguity of notions. A variety 

ofassociations in adjacency can be within the same part of speech: 

Мракпокрылвоздух, шумусилился, раздался треск, туча быстро направилась на 

запад. Suddenly a strong wind blew and huge black cloud rushed in the air and came 

down: it became darker, the noise increased and the cloud made its way to the West. 

Here the dictionary definition of verb покрыл was replaced by the closely related 

word rushed in which is translated as ворватьсявнутрь. 

3. Periphrasis or sometimes it is called periphrastic connections. It is a 

stylisticdevice which denotes the process of renaming  the use of a different name 

instead of the traditionally used one with the aim of bringing out and intensifying 

some feature or quality of that object or phenomenon. Furthermore, feedback is also 

acceptable, sometimes translators give the name of subject instead of a descriptive 

turn in the translation process. 

For example: Это  пророчество.This is how the prediction is made. 

6) Integral transformationis subject to single words and sentence as a 

whole. Moreover, the transformation takes place not by elements but holistically. Itis 

the replacement of a set phrase with another clichéd structure that has the same 

speech function. This technique is widely used in translating phraseology that reflects 

the specifics of English living spoken language: слава Богу, прости, Боже! thank 

God! Forgiveme, myLord! 

7) Antonymic translation. The essence of this technique is that the 

translator replaces one concept that is used in the original, with the opposite concept. 

There is a kind of grammatical and lexical transformation which substitutes an 

affirmative construction for a negative or vice versa with some accompanying lexical 

change, usually substituting the antonym for the original word: Они защищены от 

всех напастей, кроме смерти тагдыра (судьбы). They could be afraid of nothing 

except death and tagdyr (fate). 

8) Compensation is a kind of transformation that is used when a linguistic 

feature cannot be transmitted by itself in TL. If one or another language unit of SL 

remains untranslated adequately, the translator compensates for this loss by 

transmitting the same information by some other means and this information can be 

located in TL in a different place, not like in SL: Козы также не уважается. Goats 

aren’t respected either.In this example, the place of this sentence in SL is in the 

middle of the source text, but the translation of this sentence is located at the 

beginning of text in TL. In my opinion, reason for this is that the meaning of this 

sentence goes with the previous sentences. 



117  

On the basis of the aforesaid, the following conclusions may be put forward. 
Thanks to examples from the work of Sh. Ualikhanov “Tengri”, we found that while 
translating this work, translators N.Nemchenko, E. Moisseyeva, A. Ismagulova used 
various lexical transformations to obtain an adequate translation. Comparing their 
translations, I have drawn the following conclusions: 

a) Translators used generalization most of all, this is because English 
vocabulary in comparison with Russian provide a broader scope of the word or 
generalization. 

b) They equally applied the methods of integral transformation and sense 
development. 

This is due to the fact that the original work is full of terminology inherent 
only in foreign culture. So, translators had to look for equivalents inherent in the 
English language. In other words, they adapt the text to the host culture. 

c) Translators also used additions and omissions. But all of these did 
notimpact on original textto change at all. 

d) Concretization and antonymic translation were used less. Moreover, 
during my research the transformation of compensation was not identified. 

To conclude, the use of different lexical transformations in translation of the 
same work is due to the fact that each of us has its own unique identity as an 
individual style of writers or poets. That is why it is impossible to create two 
absolutely identical versions of translation of the same work. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ПАРАДИГМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

В контексте всесторонней модернизации общественной жизни, 

духовного возрождения и цивилизационных трендов представляется 

необходимым научно-теоретическое осмысление современного этапа развития 

казахстанского общества. 
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Важной отличительной особенностью современного этапа развития 

общества является все большая его информатизация, которая связана с 

обеспечением заинтересованных субъектов достоверными, исчерпывающими и 

своевременными знаниями во всех видах человеческой деятельности. 

Усложнение индустриального производства, социальной, экономической и 

политической жизни, изменение динамики процессов во всех сферах 

деятельности человека привели, с одной стороны, к росту потребностей в 

знаниях, а с другой - к созданию новых средств и способов удовлетворения 

этих потребностей.Мы вошли в этап развития, когда информация стала одной 

из основных ценностей в жизни людей. 

Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий 

послужило толчком к развитию общества, построенного на использовании 

различной информации во всех сферах жизни и профессиональной 

деятельности людей: в культуре, науке, образовании, экономике, 

здравоохранении, бытовой сфере. В таком обществе главным объектом 

управления становятся не материальные объекты, а символы, идеи, образы, 

интеллект, знания. Данные тенденции оказывают влияние не только на 

социальные, но также на культурные и научные стороны развития 

современного общества. Сложившаяся ситуация в культуре и обществе 

приводит к изменениям и в философии культуры, к смене парадигмы 

исследования технологических, экономических и гуманитарных аспектов 

становления информационного общества в нашей стране. Важным моментом, 

на наш взгляд, представляется теоретический анализ парадигмы 

информационного общества. 

Становление информационного общества является закономерным 

этапом развития цивилизации, происходящим в результате воздействия 

современных информационных и телекоммуникационных технологий на 

культуру, социальную структуру, экономику, право, государство. Проблема 

существования и бытия человека в полностью «технотизированном» и 

«информатизированном» мире не могла не занимать философов уже в середине 

прошлого века, а для современных исследователей проблема информационного 

общества является одной из важнейших. Социально-философский анализ 

развития информационного общества выявляет общие статусные 

характеристики и закономерности. Исследования в этой области породили 

большое количество разнообразных подходов и теорий нового общества, 

которые требуют систематизации, выявления общего и особенного, выделения 

ряда базовых признаков информационного общества, обозначения основные 

положений существующих концепций развития этого типа социальной 

организации, которые, очевидно, должны сочетать в себе как 

культурфилософские, так и прикладные аспекты. 

Доминирующей тенденцией развития современной цивилизации 

является глобальный переход от индустриального общества к 

информационному, в котором объектами и результатами труда подавляющей 
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части занятого населения становятся информационные ресурсы и научные 

знания. 

Впервые о становлении информационного общества начали говорить в 

середине XX столетия американские технократы-футурологи Д. Белл, Н. Винер 

и    другие.    Н.    Винер,    которого    называют    отцом    «коммуникации»    и 

«кибернетики», еще в конце 40-х годов прошлого века в своих трудах писал о 

«коммуникационном обществе», то есть обществе, основанном на 

коммуникации. Канадский исследователь Маршал Маклюэн в 1960-х годах 

писал о новом обществе как о «глобальной деревне», в которой 

информационные технологии будут выступать в качестве главного фактора, 

влияющего на формирование социально-экономической основы нового 

общества. 

Определение понятию «информационное общество» было дано в конце 

60-х - начале 70-х гг. XX века: информационное общество определяется как 

общество, в котором процесс компьютеризации дает людям доступ к надежным 

источникам информации, избавляет их от рутинной работы, обеспечивает 

высокий   уровень  автоматизации   производства.  В  научный   оборот  термин 

«информационное общество», фактически одновременно в США и Японии, 

ввели в начале 1960-х гг. Ф. Маклупа и Т. Умясао. Теория «информационного 

общества» развивалась и такими авторами, как Т. Стоуньер, И. Масуда, П. 

Друкер, М. Кастельс и др. В той или иной мере она получила поддержку тех 

исследователей, которые акцентировали внимание не столько на процессе 

собственно информационных технологий, сколько на становлении 

технологического, или технетронного (technetronic - от греч. techne) общества, 

или же обозначали современный социум, отталкиваясь от возросшей и 

постоянно возрастающей роли знаний, как «theknowledgeablesociety», 

«knowledgesociety» или «knowledge-valuesociety». 

Один из основоположников концепции «информационного общества» 

(иначе называемого «постиндустриальным обществом») Д. Белл выделил его 

характерные признаки. В своей работе «Социальные рамки информационного 

общества» он определяет сущность нового общества через изменения, 

происходящие в обществе настоящем, тем самым, выделяя и подчеркивая 

именно те признаки, которые будут отличать «послереволюционное» общество 

от сегодняшнего. «В наступающем столетии решающее значение для 

экономической и социальной жизни, для способов производства знания, а  

также для характера трудовой деятельности человека приобретет становление 

нового социального уклада, зиждущегося на телекоммуникациях. Революция в 

организации и обработке информации и знаний, в которой центральную роль 

играет компьютер, развертывается одновременно со становлением 

постиндустриального общества. Три аспекта постиндустриального общества 

особенно важны для понимания телекоммуникационной революции: 1) переход 

от индустриального к сервисному обществу; 2) решающее значение 

кодифицированного теоретического знания для осуществления 

технологических инноваций; 3) превращение новой «интеллектуальной 
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технологии» в ключевой инструмент системного анализа и теории принятия 

решений»[1]. 

В целом Д. Белл определяет постиндустриальное общество как 

общество, в котором производство как дискретный и постоянно 

возобновляющийся процесс сменяется непрерывным воздействием на 

окружающую среду, а каждая сфера человеческой деятельности оказывается 

тесно связана со всеми другими. В этих условиях основным ресурсом 

становится информация, приоритет переходит от полуквалифицированных 

работников к инженерам и ученым, дальнейшее совершенствование знаний 

человека о мире происходит, в первую очередь, на базе применения 

абстрактных моделей и системного анализа, центральное значение приобретает 

кодификация теоретического знания, а важнейшей задачей становится 

перспективное прогнозирование хозяйственных и социальных процессов.Д. 

Белл в своих работах называет новое общество постиндустриальным, а не 

информационным. Более того, в предисловии к изданию книги «Грядущее 

постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» (1973 г.) 

исследователь пишет: «...я отверг искушение обозначить этот зарождающийся 

социум каким-либо термином вроде «общество услуг», «информационное 

общество» или «общество знания». Даже если все соответствующие признаки 

имеются в наличии, подобные понятия либо односторонни, либо порождены 

модным поветрием и ради него искажают суть явления»[2]. Но уже в 

предисловии к русскому изданию 1999 года он все-таки называет современное 

общество - информационным обществом, а наступающий век - 

постиндустриальной, или информационной эрой. 

Большое значение для определения понятия «информационное 

общество» имеют размышления Т. Стоуньера. В статье «Информационное 

богатство: профиль постиндустриальной экономики» автор дает развернутую 

характеристику понятия «информация», демонстрируя принципиальное 

отличие последней от иных видов социальных и экономических ценностей. Тем 

самым он обосновывает идею об исключительности наступающей стадии в 

развитии общества и неизбежности кардинального перелома в истории с ее 

наступлением. Т. Стоуньер пишет: «...инструменты и машины, будучи 

овеществленным трудом, суть в то же время овеществленная информация. Эта 

идея справедлива по отношению к капиталу, земле и любому другому фактору 

экономики, в котором овеществлен труд. Нет ни одного способа 

производительного приложения труда, который в то же самое время не был бы 

приложением информации. Более того, информацию, подобно капиталу, можно 

накапливать и хранить для будущего использования. В постиндустриальном 

обществе национальные информационные ресурсы суть его основная 

экономическая ценность, его самый большой потенциальный источник 

богатства» [3]. По мнению Т. Стоуньера, существует три основных способа, 

которыми страна может увеличить свое национальное богатство: 1) постоянное 

накопление капитала 2) военные захваты и территориальные приращения, 3) 

использование новой технологии, переводящей «нересурсы» в ресурсы. В силу 
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высокого уровня развития технологии в постиндустриальной экономике 

перевод «нересурсов» в ресурсы стал основным принципом создания нового 

богатства[3]. 

Одной из наиболее разработанных философских концепций 

информационного общества является теория японского ученого Й. Масуды. 

Основные принципы построения грядущего общества представлены в его книге 

«Информационное общество как постиндустриальное общество» 

(TheInformationSocietyasPostmdustrialSociety). Фундаментом нового общества, 

по мнению автора, станет компьютерная технология, главная функция которой 

видится им в значительном усилении умственного труда человека. 

Информационно - технологическая революция будет быстро превращаться в 

новую производственную силу и сделает возможным массовое производство 

когнитивной и систематизированной информации, новых технологий и знания. 

Потенциальным рынком станет «граница познанного», возрастет возможность 

решения насущных проблем и развитие сотрудничества. Ведущей отраслью 

экономики станет интеллектуальное производство, продукция которого будет 

аккумулироваться и распространятся с помощью новых 

телекоммуникационных технологий. Уделяя особое внимание трансформации 

человеческих ценностей в глобальном информационном обществе, Й. Масуда 

предполагает, что оно будет бесклассовым и бесконфликтным, говорит о том, 

что это будет общество согласия с небольшим правительством и 

государственным аппаратом. Он пишет, что «в отличие от индустриального 

общества, характерной ценностью которого является потребление товаров, 

информационное общество выдвигает в качестве характерной ценности время» 

[4]. 

Свою концепцию информационного общества выдвинул П. Дракер в 

книге «Посткапиталистическое общество». Ядром его учения является идея 

преодоления традиционного капитализма, причем основными признаками 

происходящего сдвига считаются переход от индустриального хозяйства к 

экономической системе, основанной на знаниях и информации, преодоление 

капиталистической частной собственности, формирование новой системы 

ценностей современного человека и трансформация национального государства 

под воздействием процессов глобализации экономики и социума. Современная 

эпоха, по мнению П. Дракера, представляет собой время радикальной 

перестройки, когда с развитием новых информационно-телекоммуникационных 

технологий человечество получило реальный шанс преобразовать 

капиталистическое общество в общество, основанное на знаниях. 

Профессор социологии Калифорнийского университета, исследователь 

новых технологий МануэльКастельсотмечал, что новый мир зародился 

приблизительно в конце 1960-х - середине 1970-х гг., в историческом 

совпадении трех независимых процессов: революции информационных 

технологий; кризиса как капитализма, так и этатизма, с их последующей 

реструктуризацией; расцвета культурных социальных движений, таких, как 

либертарианизм, борьба за права человека, феминизм, защита окружающей 



122  

среды. Взаимодействие между этими процессами и спровоцированные ими 

реакции создали новую доминирующую социальную структуру, сетевое 

общество; новую экономику – информациональную глобальную и новую 

культуру - культуру реальной виртуальности. Тем не менее, М. Кастельс 

отмечает, что на закате XX века информациональное общество; в своих 

исторически разнообразных проявлениях еще только складывается. 

В книге «Возникновение сетевого общества» исследователь 

теоретически обосновывает понятие «информационное общество». М. Кастельс 

предлагает свой вариант термина, а именно: «информациональное общество» 

(informationalsociety), мотивируя это предложение аналогией с понятием 

«индустриальное общество», в терминологическом названии которого 

суффиксально подчеркивается мысль о его индустриальной, а не какой-либо 

иной основе. Элементы индустрии могут быть и имеются в обществах разного 

типа, рассуждает он, но только то общество следует считать индустриальным, 

фундаментом которого является всестороннее развитие индустрии, влияющее и 

на культуру, и на характер общественного бытия, и на сознание в целом. По 

мнению М. Кастельса, информациональное общество отличается от 

индустриального тем, что оно стремится не к производству товарной массы из 

всех доступных сырьевых источников, а к богатству знаний, черпаемых из 

информационных ресурсов, в целях максимального использования 

высокоразвитой техники для удовлетворения запросов ее пользователей. Если 

«индустриализм ориентирован на экономический рост, то есть на 

максимальный выпуск продукции», то «информационализм направлен на 

накопление знаний и к более высоким уровням сложности обработки 

информации»[6]. 

М. Кастельс затрагивает не только технологический и экономический 

аспекты, но и более широкие факторы, влияющие на современное общество: 

урбанизм, демографию и т.д. Говоря об информационном обществе, 

исследователь имеет в виду так называемые взаимоотношения «человек - Сеть» 

(«индивидуализм-всеобщность»), к которым и обращается в своей монографии 

«Информационная эпоха:экономика, общество и культура»: «Как объединить 

новые технологии и коллективную память, универсальную науку и общинную 

культуру, страсти и разум - И действительно, как И почему мы наблюдаем во 

всем мире противоположную тенденцию, а именно увеличение дистанции 

между глобализацией и идентичностью, между Сетью и «Я»»[6]. 

По мнению, М. Кастельса, переход к информационному обществу 

накладывает особый отпечаток на структурирование регионального 

пространства   -   на   смену   иерархии   территорий   приходит   так называемая 

«сетевая организация», то есть, сетевые структуры являются одновременно и 

средством и результатом глобализации общества. Основным противоречием (и 

соответственно движущей силой развития) формирующегося нового общества, 

основанного на сетевых структурах, является противоречие между 

глобализацией мира и самобытностью (идентичностью) конкретного 

сообщества. «Новая самобытность, устремленная в будущее, - подчеркивает 
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Кастельс, - возникает не из былой самобытности гражданского общества, 

которой характеризовалась индустриальная эпоха, а из развития сегодняшней 

самобытности сопротивления». М. Кастельс приводит основные группы 

сообществ, которые, по его мнению, могут через самобытность сопротивления 

перейти к самобытности, устремленной в будущее (projectidentity) и тем самым 

способствовать преобразованию общества в целом. Это, прежде всего, 

религиозные, национальные и территориальные сообщества. Территориальная 

самобытность и рост ее общемировой активности ведет к возвращению на 

историческую сцену «города-государства» как характерной черты эпохи 

глобализации. Женские сообщества и экологические движения также имеют 

этот потенциал. Признаком соответствия этих сообществ архитектуре нового 

общества является их сетевая децентрализованная форма организации и 

самоорганизующаяся система информационного обмена внутри сообщества. 

Также следует отметить, что учеными выдвигается проект «глобальной 

электронной цивилизации» на базе синтеза телевидения, компьютерной службы 

и энергетики - «телекомпьютерэнергетики» (Дж. Пелтон). Социальные и 

политические изменения рассматриваются в теории информационного 

общества как прямой, результат «микроэлектронной революции». Перспектива 

развитиядемократии связывается с распространением информационной 

техники. Э. Тоффлер и Дж. Мартин отводят главную роль в этом 

телекоммуникационной «кабельной сети», которая обеспечит двустороннюю 

связь граждан с правительством, позволит учитывать их мнение при выработке 

политических решений. 

Таким образом, становление нового общества связано  с 

доминированием четвертого, информационного сектора экономики: капитал и 

труд как основа индустриального общества уступают место информации и 

знанию в информационном обществе, определяющим фактором общественной 

жизни в целом является теоретическое знание, вытесняющее ручной и 

механизированный труд. Экономические и социальные функции капитала 

переходят к информации. Ядром социальной организации становится 

«университет» как центр производства, переработки и накопления знания. Что 

касается промышленных корпораций, то они теряют свою главенствующую 

роль и вытесняются на производственную периферию. Уровень знаний, а не 

собственность, становится определяющим фактором социальной 

дифференциации и социальной мобильности. Более существенной для 

социальной стратификации оказывается профессиональная, а не классовая 

структура. Деление на «имущих» и «неимущих» приобретает принципиально 

новый характер: привилегированный слой теперь образуют наиболее 

информированные члены общества. Очаг социальных конфликтов 

перемещается из экономической сферы в сферу культуры. Результатом борьбы 

и разрешения конфликтов в сфере культуры является развитие новых и упадок 

старых социальных институтов. Инфраструктурой информационного общества 

является  новая «интеллектуальная», а  не  «механическая» техника.   Общество 
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вступает в технологическую эру своего развития, когда социальные процессы 

становятся вполне прогнозируемыми и программируемыми. 

Важным направлением исследований, на наш взгляд, становится 

всесторонний теоретический и прикладной анализ соотношения модернизации 

общественной жизни, духовного возрождения и парадигмы информационного 

общества в Казахстане. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая 

технократическая волна на Западе [под ред. П.С. Гуревича]. – М.: Прогресс, 

1986 – С. 330–335 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nethistory.ru/biblio/1043172230.html 

2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. – М.: Academia, 2004 .- 944 с. 

3 СтоуньерT. Информационное богатство: профиль постиндустриальной 

экономики // Новая технократическая волна на Западе [под ред. П.С. Гуревича]. 

– М.: Прогресс, 1986 - С. 392-409[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://nethistory.ru/biblio/1043172230.html 

4 Масуда Й. Информационное общество как постиндустриальное 

общество. - М., 1997. 

5 Дракер П. Посткапиталистическое общество // Новая 

постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999. С.70 - 71. 

6 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 

URL: http://www.gumer.info.ru 
 

 

УДК 130.2:78(574) 

ДОСУМОВА А.С. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 
 

МОЛОДЕЖНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В КАЗАХСТАНЕ 
 

Музыка способна оказывать известное воздействие на 

этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, 

очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи 

Аристотель 

 

Музыкальная культура – это жизнь всего общества и отдельного его 

представителя. Молодежь всегда играла важную роль в казахском обществе. 

Вместе с тем, в переломные моменты существования социума именно 

молодежь оказывается самой незащищенной категорией населения, которая 

находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме. В связи с этим не 

случайным выглядит тот факт, что молодежь и обусловленные ее 

существованием в обществе проблемы весьма актуальны во все времена. 
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Традиционная казахская культура, насчитывающая вековой опыт, 

уходит своими корнями в древние периоды развития истории народа. И, 

несмотря на тот факт, что согласно отдельным научным концепциям казахский 

народ достаточно молодое этническое образование, процесс развития этноса в 

определенной степени запечатлен в произведениях устного художественного 

творчества. Так, на этногенез казахов оказали большое влияние многие народы, 

населяющие евразийский континент. Каждая историческая эпоха в той или 

иной степени отразилась не только в высокохудожественных образцах, 

дошедших до современности, но и в простейших формах казахского 

музыкального фольклора. 

Известно, что в казахской традиционной культуре существовала 

устоявшаяся система возрастной периодизации: детство (до 12 лет), молодость 

(12-24 лет), зрелость (24-48) и старость. Каждая возрастная группа 

характеризуется своим местом в социальной структуре, своим образом жизни, 

стереотипизированным поведением, своим отношением к миру материальных и 

духовных ценностей, своими правами на их получение, своими ограничениями 

и обязанностями. Каждый период жизни человека сопровождался 

определенными обрядами и видами музыкального фольклора. 

Молодежные песни – та область музыкального фольклора, которая 

является неотъемлемой частью существования казахского этноса. На ранних 

исторических этапах развития казахского народа данный вид нес важную 

смысловую нагрузку. Именно на материале казахских молодежных песен 

возможно проследить тесную взаимосвязь отдельного музыкального вида с 

мировоззрением, миропониманием этноса. Молодежные песни связаны с 

играми, свадебные обрядами, простейшими формами айтыса. 

Бытовые традиции казахов носили общественный характер и играли 

важную роль в духовной жизни общества, служили школой воспитания 

молодежи и детей. В этих традициях значительное место  занимало 

музыкальное искусство. Семейные вечера устраивались по самым разным 

случаям: приезд гостя из другой местности, появление в ауле акына, жыршы, 

рождение ребенка ит.д. собравшиеся затевали игры, песни. Помимо 

воспитательных целей молодежные игры, сопровождаемые музыкой имели 

более глубокий смысл, уходящий своими корнями в архаичные периоды 

развития истории и культуры. Несмотря на свое разнообразие песни-игры 

строились на взаимоотношениях девушек и парней, тем самым, преследуя цели 

создания семей, продолжения рода. Если внутреннее ядро молодежных песен- 

игр связано с мировоззренческими аспектами, то внешняя сторона имеет чисто 

прагматические цели. А именно, многие игры способствуют воспитанию 

гармоничной личности: это – с одной стороны, развитие физической природы – 

ловкости, смелости, физической выносливости, с другой – развитие творческих 

способностей – остроумия, красноречия, находчивости и т.д. Среди казахских 

национальных молодежных игр можно назвать: «Алтыбақан», «Ай керек», «Ақ 

сүйек», «Ақ сандық – көк сандық» и др. Важно отметить, что все образцы 
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представляют собой простейшие формы музыкального фольклора, но 

простейшее не означает примитивное. 

К молодежным песням семейно-бытовой обрядности относят песни 

«Ата өлеңі» - о жизни и заслугах предков. Данный песенный жанр был 

направлен на воспитание патриотизма, национального самосознания молодежи. 

Воспевание героизма предков имеет цели не только назидания, это - обращение 

к духам умерших предков, прародителям рода. Также к этой группе можно 

отнести песни состязательного характера «Қайым өлең». Молодежь, 

разбившись на группы, должна была быстро и в рифму сложить и спеть песню. 

Главной целью этого вида песен было развитие импровизационных 

способностей исполнителей. Кроме того, вечерами молодежь состязалась в 

исполнении песен-загадок – «Жұмбақ өлең». По выбору отгадывающего ответ 

мог прозвучать прозой или же мелодией как на собственный мотив, так и на 

напев загадывающего. 

Традиционные молодежные песни являются подвижной группой песен, 

которая отличается свободой исполнения. По своей природе эти песни 

синкретичны. Они сопряжены с семейно-бытовой обрядностью казахов, 

национальными играми, с простейшими видами  устно-поэтического 

творчества. Наравне с прагматическими целями в своей основе казахские 

молодежные песни связаны с древними представлениями казахов, религиозным 

мировоззрением. 

Следующим витком развития музыкальной культуры Казахстана, а с ней 

и молодежной музыки, приходится на советский период в истории страны. 

Музыкальное искусство подверглось стремительному преображению, и в то же 

время сохранялись основы номадических цивилизаций. Специалистами были 

ускоренно освоена нотная грамотность, зарождаются профессиональные 

композиторские школы. Поворотным этапом эпохи стали технологические 

достижения человечества, а именно - широкого распространения  радио. 

Музыка на радио формировало стиль жизни, была катализатором идейной 

пропаганды. Долгое время радио оставалось единственным проводником 

достижений мировой и современной культуры в широкие слои населения. 

С возникновением средств массовой информации и дальнейшим 

технологическим развитием в страну проникают образцы западной культуры, в 

том числе и музыкальной, что не могло не сказаться на формировании вкусов 

молодежи. В наши дни, в начале XXI века, все больше укореняется 

представление о том, что человечество находится в начале развития новой 

системы культуры. Это «экранная культура». Многие считают, что именно 

«экранной культуре» принадлежит будущее. 

В современной философской и культурологической литературе экранная 

культура определяется как логический, закономерный этап развития книжной, 

письменной культуры. Некоторые ученые в своих трудах выделяют три 

основных этапа развития культуры, а именно: этническая (народная), 

национальная и массовая культура. По типу трансляции этническая культура 

(фольклор) является устной: в условиях отсутствия письменности основным 
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средством трансляции культуры является непосредственное живое общение 

представителей разных поколений. С появлением письменности основным 

носителем кодов культуры становится книга, письменность, а средством 

трансляции культуры – образование, формирующее у ребенка умение читать и 

писать, а следовательно, дающее ему возможность приобщаться к 

национальной культуре. И, наконец, основным средством трансляции массовой 

культуры являются средства массовой информации, а по типу трансляции она 

является по преимуществу экранной. 

Достоинства экранной культуры очевидны. Это общедоступность и 

демократичность, устранение монополии на информацию, расширение границ 

человеческого общения, новые формы включения труда в жизнь человека, 

упрощение рутинных познавательных процессов, формирование нового 

исследовательского типа мышления, огромные возможности для развития 

различных форм образования, в частности, дистанционного образования и т.д. 

Также хорошо известны и описаны в научной литературе проблемы, связанные 

с негативным влиянием экранной культуры на современного человека, 

особенно влиянием телевидения: безграничные возможности манипулирование 

сознанием и поведением людей в коммерческих и политических целях, 

формирование моделей агрессивного поведения, опасность тотального 

контроля за человеком со стороны государства, стандартизация и усреднение 

личности, создание мифологизированного восприятия происходящего и т.д. 

Наметившаяся с начала 60-х годов XX века тенденция плюрализма в 

культуре, образе жизни, интересах и духовных ценностях привела к 

формированию многообразия жанров в молодежной музыке. Как отмечает 

музыковед В.Сыров «Существует массовая музыка старая (первая половина XX 

века – ранний джаз, романс, танго, фокстрот), новая (60-70-е годы – поп, рок, 

соул, диско, регги, авторская песня), новейшая (последние 10-20 лет – металл, 

техно, рэп, хаус, индастриэл, эйсид). Каждая из них, расслаиваясь на подвиды и 

вступая в межвидовые контакты, начинает жить по собственным законам. 

……массовая музыкальная культура это настоящее «вавилонское 

столпотворение» языков и традиций». 

Влияние массовой культуры настолько, что стало определять 

общественные вкусы не только молодежи, но и других социальных групп. Не 

менее важно и то, что благодаря телевидению, радио, духовные ценности, 

взгляды и потребности молодежи в сфере музыкальной культуры 

распространились на экономическую сферу и породили новую отрасль – шоу- 

бизнес, в которой заняты десятки тысяч людей и задействованы огромные 

финансовые средства. 

Сегодня музыка перестала быть искусством. К такому мнению пришли 

многие культурологи, музыковеды. Перемены последних десятилетий 

происшедшие в экономической, политической, культурной сферах сказались на 

духовном облике молодежи. Музыка перестала нести воспитательную 

функцию. 
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Музыкальная экспансия привела к проявлению ряда общекультурных 

последствий. Во-первых, музыки стало больше. Возможность круглосуточного 

воспроизведения создала небывалую потребность в музыкальных продуктах. 

Спрос вырос; как следствие, требования к качеству продукта упали. В 

результате границы понятия хорошей музыки стали размыты. Во-вторых, 

музыка стала легкодоступной. Для того чтобы ее послушать, не нужно 

прикладывать каких-то заметных усилий. Музыка стала доступной и в другом 

смысле. Ее стало легче производить. 

Музыкальная культура стала значимой в процессе становления и 

развития молодого поколения, формирования внутреннего мира личности, 

взаимодействия социальных общностей, взаимного притяжения или 

отчуждения людей. Музыкальная культура приобрела новую функцию – 

функцию социализации молодежи. Объединяясь по интересам, они создают 

просоциальные (не несущие угрозу обществу), асоциальные (несут критику 

устоям общества, но это противостояние не носит крайнего характера) и 

антисоциальные группы (подвергают критике общественные порядки, 

пытаются сломать сложившиеся устои). Нахождение в составе определенной 

субкультуре сопровождалось привязанностью к музыкальному стилю, 

подражанию кумирам. Это создавало ощущение принадлежности к общности, 

объединенной единой ценностью. Можно выделить функции, которые 

выполняет молодежная субкультура: 

- творческая – помощь молодому человеку в самореализации; 

- инструментальная – улучшение своего имиджа, согласно установкам 

объединяющей общности; 

- компенсаторная – компенсация личной независимости; 

Массовая музыкальная культура – закономерное явление любого 

общества. Она формирует социокультурную ситуацию в каждом социуме, так 

как она связана со становлением и развитием массового сознания, а 

формирование этого массового сознания может идти как по 

высоконравственным образцам, так и по антигуманным. Непрерывающийся 

поток производства информации формирует в сознании людей определенные 

эффекты, тенденционные точки зрения, симпатии и антипатии. Потребление 

образцов массовой культуры, по свидетельству психологов, возвращает 

взрослых людей на инфантильную стадию восприятия мира, а молодых 

созерцателей, неразборчиво поглощающих приготовленные идеологические 

"рационы" – в людей, агрессивно настроенных против любой критики, против 

любимых "идолов" массовой культуры. Американские исследователи считают, 

что массовая культура, в частности музыкальная, в настоящее время выполняет 

функцию духовного наркотика. Погружая разум человека в мир иллюзий, она 

становится шкалой стереотипов, формирующей не только массовое сознание, 

но и соответствующее поведение людей. 

Рынок превратил продукт духовной деятельности в товар, который 

должен быть продан по цене, обеспечивающей продавцу максимальную 

прибыль. Рыночные отношения разрушили инфраструктуру сферы культуры. 
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Резко уменьшился объем и качество духовной продукции, сузился круг 

культурных образцов, находящихся в активном обороте. Уменьшилось число 

каналов, по которым обеспечивалось распространение духовных благ. В 

современном мире мы не задумываемся о том, к какой национальной культуре 

мы принадлежим, каковы ее особенности, место в мировой культуре? В наше 

время происходит коммерциализация всех общественных отношений и 

широкое распространение массовой музыкальной культуры. При этом массовое 

производство культуры понимается по аналогии с поточно-конвейерной 

индустрией западных образцов 

Нет необходимости доказывать, что любой народ, любая нация могут 

существовать и развиваться только тогда, когда они сохраняют свою 

национально-культурную идентичность, когда, находясь в постоянном 

взаимодействии с другими пародами и нациями, тем не менее, не теряют 

своеобразия своей культуры. Молодежь это движущая сила общества и его 

будущее. 

В свете всего изложенного, государство предпринимает активные 

действия для духовного возрождения нации. Первый Президент Республики 

Казахстан Нурсултан Назарбаев выпускает программную статью «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». Программа направлена на 

решение социальных, морально-нравственных, культурных задач. Президент 

делится со своим видением того, как можно «сделать шаг навстречу будущему, 

изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и 

ответственных людей». Первым условием обозначено сохранение своей 

культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация 

превратится в пустой звук. Президент выделил несколько направлений 

модернизации сознания, одной из которых стало «сохранение национальной 

идентичности». «Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, 

литература и свадебные обряды – одним словом, национальный дух, должны 

вечно оставаться с нами» (Н.А.Назарбаев). 

Реализовать послание Президента, выполнить поставленное условие 

можно только в тесной связи молодого поколения с традиционной музыкальной 

культурой. Именно народная музыкальная культура может сгладить негативные 

моменты прихода массовой культуры, американизации молодежных течений, 

как следствие отрыв от своих корней. Именно мудрость предков, заложенная в 

песнях, передаваемая исконными музыкальными инструментами, способна 

залечить шрамы в молодых душах, нанесенные агрессивными рыночными 

ценностями, идеями потребительства. На смену забвения истоков пришла 

ориентация на тесную связь с культурой своего народа. Молодежь активно 

вовлекается в процесс пропаганды духовных и культурных ценностей народа, 

возрождает традиции айтыс, испонительство на забытых инструментах 

сыбызгы, шертер. Растет интерес к эстрадным фольк-поп исполнителям. 

Создаются и пользуются популярностью инструментальные группы этно-рок 

направления. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАХСТАНА 

ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 

В настоящее время культура Казахстана распространилась далеко за его 

пределами. Однако в области музыки многое остается неизвестным широкой 

публике. Предлагаемый краткий историко-культурологический анализ призван 

показать, что в истории действуют универсальные законы общественного 

развития, и мир прошлого и настоящего неотделим друг от друга и что общее и 

специфическое в развитии музыкальной культуры свойственно не только в 

рамках не большого региона, но и в масштабах всей страны. 

Когда и как возникло музыкальное искусство? Над этим вопросом люди 

задумывались  с  давних  пор.  В  древности  было  сложено  немало  легенд   об 

«изобретении» музыки. Древние греки считали ее великим даром богов, а 

солнечного бога Аполлона — покровителем искусств и особенно музыки. А в 

русской былине повествуется о певце-гусляре Садко, искусство которого 

покорило морскую стихию. В этих легендах нашла выражение любовь 

человечества к музыке, восхищение ее красотой. У казахов существует легенда 

о неземном, сверхъстественном происхождении музыки, пения. Она 

рассказывает о том, что парящая высоко в небе божественная песня, пролетая 

над  великой   степью  казахов-кочевников,  опустилась  очень  низко,  поэтому 

http://culturolog.ru/
https://www.akorda.kz/
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народ, услышавший ее, от природы наделен большим музыкальным даром и 

способностями. 

Казахская народная музыка уходит корнями в глубь веков. Далекие 

предки казахов, многочисленные скотоводческие кочевые племена, обитавшие 

в степных просторах Центральной Азии, создали богатый инструментарий, 

инструментальную музыку, самобытные музыкально-поэтические традиции, 

которые и были унаследованы современным казахским народом. 

Очаги высокоразвитой культуры существовали на территории 

Казахстана еще во времена палеолита. Примером могут послужить наскальные 

рисунки эпохи палеолита и других более поздних эпох, изображающие 

животных, сцены охоты и обрядов, космические символы, людей с 

музыкальными инструментами. Хорошо известна по наскальным изображениям 

и захоронениям Андроновская культура. 

Музыка, как известно, в силу своей специфики, искусство временное. Ее 

бытие оказывает действие и фиксируется только в момент непосредственного 

звучания. И в связи с тем, что практика нотного письма в истории человеческой 

цивилизации зародилась значительно позже, многие образцы 

раннефольклорного творчества канули в Лету. Данное суждение 

подтверждается и мнением профессора С. Гинзбурга, который пишет: «звук 

имеет весьма кратковременное бытие…..все напевы и инструментальные 

наигрыши первобытного человека оказываются вовсе незафиксированными и 

безвозвратно утраченными». 

Разработку реликтовых видов казахской музыкальной культуры можно 

проводить, тесно связывая с проблемой идентичных явлений в искусстве 

других народов - тюркоязычных, славянских, европейских, а также 

австралийских и африканских аборигенов. В культуре каждого из названных и 

неназванных народов их художественные традиции формируются из множества 

сложившихся факторов внешнего и внутреннего порядка - мировоззренческих, 

нравственно-психологических и этических. они взаимозависимы также и от 

географических исторических условий бытования данного народа, 

особенностей его трудовой жизнедеятельности, степени интеллектуального 

развития и т.п. Общими тенденциями в становлении, функционировании и 

эволюции раннефольклорной музыки являются отражение единства 

человеческого бытия с окружающим миром, его неразрывности с природой, 

соответствия архаическим представлениям человека о жизненном круговороте 

(циклы семейно-обрядовых, календарных песен), в музыке мифологических и 

религиозных (несколько позже) представлений. 

Первобытный человек изначально реализовывал свои музыкальные 

потребности через голос, интонируя для себя и про себя. Постепенно звук, 

отдельные звуки, затем комплекс осмысленных звуков и музыкальных фраз, 

находясь в непрерывной динамике, формируясь, эволюционируя (по степени 

освоения человеком окружающей действительности и формирования его 

интеллекта), подвергаясь интонационно-высотной, ритмической, метрической и 

темповой организации, приобретал содержательно-эмоциональную сущность. 
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Этот долгий и не всегда однозначный процесс, то интенсивно развиваясь, то 

теряя достигнутые художественные ценности, в общей мере способствовал 

образованию канонизированных элементов музыкального языка. Древняя 

музыкальная культура, как и другие виды архаичного искусства, 

синкретическая по своей природе (слитность звука, слова и жеста) значительно 

позже обособляясь, стала приобретать жанровые признаки стилистически 

значимые черты. 

Музыка развивалась вместе с человеком и сопровождала его на 

протяжении тысячелетий. Серьезные природно-климатические изменения 

происходили во второй половине верхнего антропогена. На территории 

Казахстана, как и в других местах Азии, климат становился засушливее и 

теплее. Уменьшение растительного покрова, наступление пустыни прежде 

всего сказалось на условиях жизни крупных травоядных животных. 

Исчезновение крупных животных, охота на которых являлась главным 

источником пищи в эпоху палеолита, изменило условия жизни человека. 

Возникла необходимость охоты на среднего и мелкого зверя. Охотничьи 

отряды нередко стали совершать в поисках пищи далекие странствия, разбивая 

временные стойбища с легкими шалашами и кострами на открытом воздухе. На 

этом этапе развития музыка была всецело подчинена обслуживанию 

утилитарных потребностей древнего общества и сопровождала важнейшие 

религиозные и бытовые церемонии. 

Поскольку основным видом деятельности стала охота и земледелие, 

человек создавал музыкальные инструменты практически используемые в 

своей деятельности. Для подачи сигналов охотники брали с собой духовые 

музыкальные инструменты – керней или муиз сырнай, которые отличались 

громким звучанием и были слышны на больших расстояниях. Ударные 

инструменты – дауылпаз и шындауыл – всадники прикрепляли к седлу и 

колотили в них на скаку, чтобы запугать зверя во время погони. Кроме того был 

известен охотничий инструмент – бугышак, звук которого напоминает крик 

марала. Охотники использовали его для приманивания животного. 

Хозяйственные изменения, наметившиеся еще в неолитическую эпоху, 

привели во II тыс. до н.э. к сложению скотоводческо-земледельческой 

экономики. Переход к экономике производящего типа коренным образом 

изменил всю обстановку на территории Казахстана. Подвижные, энергичные и 

инициативные скотоводческие племена образуют обширные и могущественные 

объединения, в формировании которых не последнюю роль играли военные 

столкновения. Возникшие в период становления казахского этноса крупные 

эпические сказания-жыр, исполнялись жырау (носителями эпической 

традиции), и были связаны изначально с отправлением ритуалов военной магии 

и культа предков. Жырау являются не только создателями и 

распространителями эпических поэм, зачастую это аксакал, старейшина, иногда 

полководец, военачальник. Жырау выступал также и как советник, к мнению 

которого прислушивались казахские ханы. Позднее, в XVIII веке, жырау 

уступает место жыршы – исполнителю эпических произведений. 
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Кочуя по определенно намеченной территории на кыстау (зимовка) и 

жайляу (летовка), кочевник не расставался с музыкой. В казахском обществе 

были чрезвычайно развиты любительское пение, игра на музыкальных 

инструментах для близкого окружения. Дети развлекались игрой на глиняных 

духовых инструментах - саз сырнаe, тастауке, ускирике, которые сами же и 

лепили, придавали разнообразные формы. Особое, почетное, уважаемое место в 

обществе занимали профессиональные деятели казахской культуры – акыны, 

кюйши. Акын - мастер поэтического слова, поэт-импровизатор – выступает 

обычно в песенно-поэтических состязаниях (айтысах) на крупных 

мероприятиях (тоях, асах, ярмарках) от имени отдельного рода. Кюйшы – в 

буквальном смысле означает исполнитель кюев, казахских народных 

инструментальных пьес, исполняемых преимущественным образом на домбре. 

Песни занимали важное место в жизни кочевника. Формируясь на 

основе исторических данных, рожденных в тесной связи с бытом, они нашли 

повсеместное применение. Но в то же время значительная их часть, будучи не 

зафиксированной, безвозвратно забыта. Обычно певцы перенимали песни в 

устном виде, что являлось особенностью национального песенного искусства. 

Распространяясь изустно, песня в процессе передачи исполнителя доходила до 

другого аула уже в измененном виде, отсюда ее многовариантность. 

В раннем детстве малыш слышит мамину колыбельную, играет со 

сверстниками в музыкальные игры («Қуырмаш»), напевает детские песенки, 

слышит песни-поучения отца и тем самым познает окружающий мир. Немного 

повзрослев начинает участвовать в молодежных играх и развлечениях – 

шуточных состязаниях «Кайым айтыс», «Тартыс». Спустя несколько лет 

приходил период освоения любовной лирики и песен связанных со свадьбой. 

Спустя годы приходила «зрелость», неся в себе ответственность за семью, за 

защиту интересов рода, отсюда возникала необходимость участия в 

общественной жизни. На этом отрезке жизни актуальны исторические песни, 

песни-сопротивления существующему строю. А «старость» и «мудрость» 

сопровождались музыкально-поэтическими наставлениями молодым, пением 

философских песен-размышлений о смысле жизни и безвозвратно ушедшей 

молодости. 

Песни типа «Жар-жар», «Беташар», «Той бастар», «Сыңсу», «Бесік 

жыры», «Дауыс айту», «Жоқтау» и др., традиционно исполняемые на 

свадебных торжествах, детских праздниках, похоронных обрядах, оказались 

более жизнеспособным. Проникновенные по выразительности, несложного 

построениия, с простой мелодической и стихотворной основой, они в народе 

пользовались особой любовью. Как правило, казахские песни в традиции 

исполнялись как сольно, так и в сопровождении домбры, кобыза, а также хором 

в унисон. 

Инструментальная музыка казахского народа развивалась наравне с 

песенной. Музыкальная культура включала три ведущие инструментальные 

традиции – сыбызговую, кобызовую и домбровую. В XVIII – первой половине 

XIX века сыбызгы относилась к числу наиболее распространенных 
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инструментов. Казахскую свирель можно было услышать и на далеких 

пастбищах, и на многолюдных родовых торжествах. 

Если на сыбызгы играл каждый, кто смог смастерить этот простой 

инструмент, то право выступать с кобызом предоставлялось лишь избранным 

людям. В течение многих столетий история кобызовой музыки была связанна с 

искусством сказителей эпоса – жыршы и деятельностью казахских шаманов – 

баксы. Простой народ боялся прикасаться к этому инструменту, потому что 

верил, что кобыз, как и хозяин инструмента - баксы, обладают 

сверхъестественной силой и способны оказывать воздействие на судьбу 

человека. Самым любимым инструментом казаха была домбра. Домбровые кюи 

переходили от одного поколения к другому, они обобщали жизненный опыт 

народа, несли знания о природе, человеке. 

Судьба трех инструментальных традиций сложилась по разному. К 

концу XIX столетия сыбызговая традиция стала быстро исчезать и уже в начале 

XX века сыбызгы становится редким, встречающимся лишь в отдельных 

регионах республики инструментом. Последними носителями кобызовой 

музыки были баксы, но, начиная с 20 годов XX века, в течение нескольких 

десятилетий их преследовали, запрещали выступать и играть на кобызе. Этот 

факт стал причиной резкого угасания кобызовой традиции. 

Полностью сохранилась только домбровая традиция, которая 

разделилась на два стиля – төкпе (Западный Казахстан) и шертпе (Восточный, 

Центральный и Южный Казахстан). Кюи төкпе и шертпе различаются по 

тематике, форме и исполнительской технике. Западноказахстанские кюи 

отражают яркие драматические события, характеризуют волевые, сильные 

образы. Определяющей стиль особенностью являются штрихи, которые 

извлекаются на домбре кистевыми взмахами, отличаются огромным 

разнообразием.Кюи традиции шертпе характеризуют песенный склад, 

утонченная камерность, мягкое щипковое звукоизвлечение пальцами. 

Содержанием шертпе-кюев стали психологические зарисовки, глубокие 

человеческие переживания, изящные женские образы. Происхождение кюев 

было связанно с архаичными ритуалами, сохранившими отголоски древней 

мифологии и верований. 

Творчество кюйши относится к новой, более высокой исторической 

стадии развития музыкальной культуры. Подлинным расцветом музыкальной 

культуры казахского народа стал XIX век, представленный авторским 

творчеством инструменталистов, певцов, акынов. Музыка освобождается от 

религиозных, обрядовых пут и начинает свой путь как самодостаточный вид 

искусства. Теперь музыка стала представлять высокую художественную 

ценность, нести самостоятельное содержание, раскрывать различные характеры 

и настроения. 

По всей территории Казахстана представители различных музыкальных 

традиций собирали последователей своего учения. Каждый регион ярко 

выражен в отдельном направлении музыкального искусства. Так например, 

Западный Казахстан стал центром в развитии домбрового кюя токпе, Жетысу 
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развивал традиции айтыса, в Центральном Казахстане процветала школа 

профессиональной песни. Имена выдающихся деятелей казахской музыкальной 

культуры были известны в каждом доме, их ценили и уважали в обществе. 

Творчество Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Казангапа, Дины 

Нурпеисовой, Биржан-сал, Ахана Серэ, Жаяу Муссы и многих других было по 

достоинству оценено простым народом. 

XX веке музыкальная культура Казахстана подверглась стремительному 

обогащению и преображению. В истории Казахстана век ознаменован двумя 

этапами существенных перемен, вызвавших перестроение всей системы 

музыкальной культуры: культурное строительство 1920−1950-х годов, «когда 

искусство осваивает отличные от традиционных формы, жанры, тип 

мышления» и период обретения независимости с сопутствующим процессом 

переосмысления культурного наследия предшествующих эпох. Страна 

культурно обогатилась, приняв оперу, балет, симфонию, инструментальный 

концерт, кантату, ораторию и т.д. ускоренно познакомившись с письменным 

профессионализмом в музыкальной жизни, создала новую профессиональную 

композиторскую школу. 

Первые представители казахской письменной профессиональной  

музыки – А.Жубанов, А.Затаевич, И.Коцык, Е.Брусиловский, Д.Мацуцин, 

Б.Ерзакович. По их инициативе в стране были созданы первые драматические 

театры, музыкально-драматический техникум, оркестр казахских народных 

инструментов, казахская национальная консерватория. С приходом Советской 

власти наиболее актуальными стали сочинения воспевающие радостные 

чувства, пропагандирующие общественный строй. Традиционное искусство, 

скромно продолжало свое существование и рассматривалось как любительское, 

но благодаря стремлениям неравнодушных людей дошло в своем постепенном 

развитии до наших дней. Кобызовая музыка в настоящее время имеет значение 

серьезной музыки, не применяется в развлекательной сфере, хотя ее не обошло 

современное явление эстрадизации. 

На современном этапе развития в Казахстане сформировалась 

разветвленная структура музыкальной культуры. Наряду с исполнительским и 

композиторским творчеством в европейских жанрах, функционирует мировая 

массовая музыка (рок, эстрада, джаз), в республике продолжают развиваться 

традиционные формы музицирования. Сохранилась традиция семейного 

музицирования в узком кругу, исполнение песен под аккомпанемент домбры. 

Наилучшие образцы обрядово-бытовых песен функционируют в быту. В 

народной памяти сохранились только самые избранные, зрелые, отточенные 

веками, наилучшие художественные образцы. Возрос интерес к уходящим в 

забвение айтысам или забытым инструментам, таким как сыбызгы, шертер. 

Таким образом, в статье было исследовано развитие музыкальной 

культуры от зарождения до наших дней с учетом устных традиций. 

Отслеживалось появление новых жанров и форм, инструментов в жизни 

человека, практически используемых по необходимости. Было отмечено, что 

некоторые формы музыкальной культуры, выполнив свою «историческую 
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миссию», утрачивают свои функции и «уходят» в забытье. В современной 

массовой музыке прослеживается широкое вовлечение наследия устно- 

профессиональной музыки прошлого, а также исконных инструментов. Исходя 

из этого, можно заключить, что в истории действуют универсальные законы 

общественного развития, и мир прошлого и настоящего неотделим друг от 

друга. 

Проведенный краткий историко-культурологический анализ показывает, 

что общее и специфическое в развитии музыкальной культуры можно 

обнаружить не только в рамках отдельного региона, но и в масштабах всей 

страны. 
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ АЛУ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАР БАЛАЛАР 

ТОБЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ерекше білім алу қажеттілігі (ЕБАҚ) – әлемдік қоғамдастықтың 

көптеген елдерінде таралған ұғым, өйткені инклюзивті білім беру 

қағидаттарына сәйкес, әрбір оқушының табысты оқуы үшін жағдай жасауға 

мектептің назарын аударуға мүмкіндік береді. 

Қазақстанда ЕБАҚ бар балаларға «денсаулыққа негізделген және 

арнайы, жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мен қосымша білім берудің 

білім беру бағдарламаларын қажет ететін білім алуда тұрақты немесе уақытша 

қиындықтарды бастан кешетіндер жатады» [1]. 

ЭЫДҰ  елдерінде  (экономикалық  ынтымақтастық  және  даму  ұйымы) 

«ерекше білім беру қажеттіліктері» ұғымы дене, психикалық ерекшеліктері, 

қабылдау мен мінез-құлқының бұзылуы бар балаларға, созылмалы аурулары 

бар балаларға, ауруханада немесе үйде ұзақ уақыт емделіп жатқан балаларға, 

эмоциялық проблемалары бар балаларға, қолайсыз отбасылардың балаларына, 

жетім балаларға немесе ата-анасының қамқорлығынан айырылған балаларға, 

зорлық-зомбылықты     бастан     кешірген     балаларға,     әскери    қақтығыстар 
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аймақтарындағы балаларға, босқындарға және орын ауыстырған адамдарға 

қолданылады. Бұл ұғымды дарынды балаларға қатысты да қолдануға болады, 

себебі бұл балалардың да дарындылығын дамытуға және жеке қасиеттерін 

ашуға деген ерекше қажеттілігі бар [2]. 

Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалардың ерекшеліктері бірінші 

кезекте оның маңызды психофизиологиялық сипаттамаларының жеткіліксіз 

қалыптасуында байқалатын баланың даму процесінің сапалы құрамдас бөлігіне 

әсер еткен биологиялық факторларға негізделген. Көп жағдайда бұл 

параметрлерге (олардың нормадан ауытқуы салдарынан) баланың мүмкіндігін 

шектейтін және жалпы білім беретін ұйымдардың стандартты жағдайларында 

оның білім беру қызметінің табыстылығына әсер ететін жағдайлар жатады.  

Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалардың топтарын анықтайтын 

жіктемелер өте көп, олардың көпшілігі қандай да бір психофизиологиялық 

сипаттаманың даму ерекшелігіне негізделеді: есту, көру, сөйлеу, тірек-қимыл 

аппараты, еске сақтау, ойлау, интеллект. Психофизиологиялық праметрдің 

нормадан ауытқуына байланысты мүмкіндіктері шектеулі балалармен 

жұмыстың негізгі сипаттамалары мен ерекшеліктерін М. Варнок, Т А. Власова 

и М.С. Певзнер, Т.В.Егорова, Г.Н. Коберник және В.Н. Синев, В.А. Лапшин 

және Б.П. Пузанов, В.В. Лебединский, А.Р.Маллер, Е.И. Ростов өздерінің 

зерттеу жұмыстарында береді [3]. 

Сонымен, білім беру бағдарламасын меңгеру және білім беру ұйымында 

олармен сабақ мазмұнын әзірлеу шеңберінде баланы іс-әрекетке қосу кезінде 

есепке алуды талап ететін ерекше білім алу қажеттілігі бар балалардың келесі 

көріністерін атап өтуге болады: 

- баланың ақпаратты аудио немесе визуалды арналар арқылы 

қабылдауының шектеулілігі; 

- баланың қозғалыс белсенділігін шектейтін тірек-қимыл аппараты 

дамуының ауытқуларына байланысты қиындықтар; 

- ойлау үрдістерінің баяу жүру қарқыны, бұл шешім қабылдау 

жылдамдығына және дербес іс-әрекеттерді іске асыруға әсер етеді; 

- қоршаған ақиқатты қабылдау ерекшеліктері салдарынан 

құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынас орнатудың қиындығы; 

- көпшілік мектепке немесе мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына 

қатыспайтын балалардың сөйлеу дағдыларының жеткіліксіз қалыптасуымен 

немесе қарым-қатынас шеңберімен байланысты коммуникативтік дағдылардың 

дамымауы; 

- айналасындағылардың дұрыс емес қарым-қатынасымен қалыптасқан 

сенімсіздіктің орын алуы, өзін-өзі тануда басқаларға ұқсамайтындығынан қорқу 

(әсіресе жасөспірімдерде анық көрінеді). 

Жоғарыда белгіленген сипаттамалар бала кіретін білім беру қызметін 

ұйымдастыруға үлкен немесе аз дәрежеде елеулі әсер етеді, қандай да бір топқа 

жататын балалар мүмкіндіктердің әртүрлі шектеулерімен сипатталады, яғни 

белгілі бір шамада жалпы білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың 

көпшілігінен ерекшеленеді. 
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Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды оқытудағы жалпы білім 

берумен қатар түпкілікті мақсат – әлеуметтендіру және өзін-өзі іске асыруы, тез 

өзгеретін әлемде өмір сүруге үйрету, өмір бойы оқу. Сонымен бірге, білім 

беруге ерекше қажеттілігі бар тұлғаларға білім беруге қатысты ерекше 

мақсаттары да анықталған: 

көзі нашар көретін тұлғаларға – оқуға және жазуға арналған арнайы 

құралдарды меңгеру, кеңістікте бағдарлау; 

есту бұзылыстары бар тұлғаларға – ауызша сөзді сөйлеушінің ерін 

қимылынан түсіну және қалдық есту қабілетін пайдалану дағдыларын үйрену, 

сөйлеу тілін дамыту; 

ақыл-ой бұзылыстары бар тұлғаларға – барлық психикалық 

функцияларын түзету және дамыту, әлеуметтік ортаға бейімделу, өзін-өзі 

жұмыспен қамтуға дайындау; 

қимыл-қозғалыс аппаратының бұзылыстары бар тұлғаларға – 

толыққанды өмір сүруге қажетті барлық дағдыларды барынша меңгеру; 

сөйлеу тілінің ауыр бұзылыстары бар тұлғаларға – сөйлесудің 

коммуникативтік дағдыларын меңгеру. 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды білім беру процесіне 

қосу үшін жалпы білім беру ұйымдары, физикалық және ақыл-ой дамуының 

кемістігі бар оқушылардың даму ерекшеліктерінен туындайтын арнайы 

міндеттерді шешуге дайын болулары керек. Олардың қатарына келесі 

міндеттерді жатқызуға болады: 

- мүмкіндігі шектеулі оқушының даму ерекшеліктерін зерттеу, білім 

беру процесіне қосудың тиімді түрін таңдау, арнайы педагогикалық қолдау 

мазмұнын анықтау; 

- оқушылардың компенсаторлық (алмастыратын) мүмкіндіктерін 

белсендіру, тұлғаның жан-жақты дамуына ықпал ету үшін білім беруге арнайы 

жағдай жасау, оқу –тәжірибелік іс-әрекет барысында ағза органдарының 

сақталған функцияларын жұмылдыру, сенсорлық қабылдаудағы кемшіліктердің 

орнын толтыру; 

- әлеуметтік тәжірибесін байыту, дені сау адамдармен бірлесе қарым 

қатынас жасауға және коммуникативтік байланыс орнатуға дайындау, мәдени 

құндылықтар мен нормаларға бейімдеу, мәдени өмірге белсене араласуға тарту; 

- физикалық дамуына ықпал ету, жеке гигиена дағдыларын 

қадыптастыру, салауатты өмір салтына тәрбиелеу, еңбекке сүйгіштікке, 

дербестікке, өз әрекетіне есеп беріп, бақылауға үйрету және жүріс- 

тұрысындағы ерік-жігер ұстамдылығын арттыру; 

- еңбекке қабілеттілігін зерттеу мәліметтері бойынша жеке 

мүмкіндіктерін ескере отырып, еңбекпен оңалтуды жүзеге асыру, әлеуметтік- 

тұрмыстық бейімдеу, оқытудың барлық деңгейінде білім берудің бірыңғай 

ашықтығын қамтамасыз ету; 

- сауықтыру жұмыстарын жүргізу, даму процесіндегі бұзылыстардың 

қайталануының алдын алу, оқу еңбегін тиімді ұйымдастыру; 
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- білім беруге ерекше қажеттілігі бар балалардың оқу сапасына 

мониторинг жүргізу, жалпы білім беру жағдайында оны арттырудың тиімді 

жолдарын қарастыру; 

- әртүрлі мүмкіндіктері мен қажеттіліктері бар балаларды оқытудың 

арнайы әдістері мен технологияларын меңгерген педагог кадрларды дайындау; 

- ұжымда жағымды психологиялық климат орнату; білім беру кеңістігін 

ізгілендіру, оқу процесінің барлық қатысушыларының арасында түсіністік 

қарым-қатынас орнату. 

На современном этапе развития инклюзивного образования 

рекомендуется использовать следующее определение особых образовательных 

потребностей – это потребности учащихся в психолого-педагогической, 

социальной и иной помощи, без которой невозможно получения качественного 

образования. 

Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың келесі топтарын бөледі: 

1 топ. Психофизикалық дамуы бұзылған балалар: есту, көру, интеллект, 

сөйлеу, тірек-қимыл аппараты бұзылған, психикалық дамуы тежелген және 

эмоциялық-ерік бұзылыстары бар. 

2 топ. Оқытудағы ерекше қиындықтары, мінез-құлық және эмоциялық 

проблемалары бар балалар 

Ерекше қиындықтар интеллекті сақталған білім алушыларда жекелеген 

оқу дағдыларын меңгеруде байқалады: жазу, оқу немесе есеп (дисграфия, 

дислексия, дискралькулия т.б.). Бұл қиындықтар, әдетте, уақытша сипатта 

болады және оларға мамандардың көмегі көрсетілген жағдайда еңсеріледі. 

Мінез-құлық және эмоциялық проблемалар дамудың ерекше проблемаларының 

(гипербелсенділік синдромы және зейіннің тапшылығы, аутистік спектрдің 

бұзылуы және т.б.), сондай-ақ жағымсыз психологиялық факторлардың 

(отбасындағы тәрбиенің, балалар-ата-ана мен отбасылық қарым-қатынастың 

бұзылуы) салдарынан болуы мүмкін, бұл құрдастарымен және мұғалімдерімен 

қарым-қатынастың әртүрлі қиындықтарына (икемсіздік, пассивтілік, 

тұйықтылық немесе жанжал, көнбешілік, агрессивтілік) әкеледі. 

3 топ. Әлеуметтік-психологиялық, экономикалық, тілдік, мәдени 

себептерге байланысты ерекше білім беру қажеттілігі туындайтын білім 

алушылар. Мұнда аз қамтамасыз етілген отбасылардағы немесе балаларды, 

әлеуметтік қауіпті отбасыларды (маскүнемдігі, нашақорлығы бар ата-аналарды 

және т.б.) тәрбиелеу мен дамытуға тиісті көңіл бөлмейтін балалардың, сондай- 

ақ жергілікті социумға (босқындар, көшіп-қонушылар, оралмандар) 

бейімделуде қиындық көріп жүрген немесе мектепте оқыту тілінде нашар 

түсінетін және сөйлемейтін балалардың микроәлеуметтік және педагогикалық 

асқынуын жатқызуға болады. ЕБАҚ-мен оқитын осы топтарды бөлу мектепке 

оқуға қиындық тудыратын бірде-бір оқушыны қарасыз қалдырмауға мүмкіндік 

береді. 

Қазіргі уақытта инклюзивті білім беру принциптерін енгізетін ҚР жалпы 

білім беру педагогтары үшін ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушының 
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психофизикалық дамуы бұзылған оқушы ғана емес, оқытуда қиындықтарға тап 

болған кез келген білім алушы екенін түсіну маңызды. 

Психофизикалық даму бұзылыстары жоқ екінші және үшінші топтағы 

оқушылар психолог-медициналық-педагогикалық консультацияларға жиі 

жүгінбейді және анықталмайды. Тиісінше, жалпы білім беретін мектеп білім 

алушылардың осы топтарын өз назарында ұстап, уақытында анықтап, оларға 

көмек көрсетуге тиіс. 
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СЕЙПУТАНОВА А.Қ., ЖЕТПИСБАЕВА Н.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 
 

ЖАҢАРТЫЛҒАН дБоркто ІЛІМ бБілінет ЕРУ абМмасста АЗМҰНЫ НЕГІЗІНДЕ АБАЙ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН кОітапты ҚЫТУДА нЖарза АҢА Тңідзіб  ЕХНОЛОГИЯЛАР 

кАөызқарас РҚЫЛЫ ежОән ҚЫТУ 
 

«атсИыыс нновация» ыдтағ егенаылырқ сөз  –  блеірулер атынның  «ағбnытнтaлға ovus» ндржтуііүс аналық ибтжәжірелік   әне  «аiпедаикгог n» ктшерінеііктенгізу 

аждңа  егенсөзіненбілім шыққан, лааады  л мұімғал оның қазақша аонымен  удармасы «ашынам жанару, можрентa аналық, өзгеру» дұрыс 

деген ғамжобаннла   ағынаны бмада  ілдіреді. 

Т.И. лкШүрде амова, П.И. азммұнТретьяковалардың йдепаалы  нбегінде «ітИигізд нновация дотыр  егеніміз – 

кежңінен   аңа үстшмінігіне  азмұнды  ұйымдастыру, шаалқыға л  лежсөйу   аңалық ұрғтеысынан  нгізуматббыаха дегеніміз-  тдаму ек  қанаыжоғар жаңалық 

ңдк ееезе нгізу, ұйымдастыру, еямәнін ғни имилчшедвили  нновация   үрдісіндбеілсе мазмұндыенінке дамытуды, көзжнсеңі аңаны 

ұйымдастыруды, қалыптастырудысабаақт анықтайды, езкаі  л «ожтярекатьс аңаша» ндтділіе  еп аажбй   аңаның 

жмұмысытарн  азмұны, миосхпениаэл ныақын енгізудің  әдіс-тәсіліпаырс мен  ктүдіресу ехнологиясын қамтитын құбылысты 

ндыэтлектро үсінеміз» датап  елінген. йднпaaылaлнғa Энциклопедиялық смеңгнерге өздіктерде «итипі  нновация» әрибтәжіреліктүрліузертте 

анықталады. Үлкен нциклопедиялық тaнындcaқa сөздікте едбонпполлгоов ұл ұғым «еккжре аңаша бабай  ілім жндабасы еру» 

сездіну  еп ғаштыды  үсіндіріледі. адам   Зерттеулержстұмыы   бойынша, «миеңгеер нновация» - бперу  едагогикалық 

нидкүесі  атегорияға отыжырп  атады өлбжмеу   әне   тмілін   ектептегі   құбылысқаабшраа тың   ожлдыaр аңалық: шығыс жаңа 

ббілу  ағдарламаны, өзсодерді  қуолбу жоспарын  әдіс-тәсілдерді оқу  сжаынаусағ әне ултры  әрбие  aжқпaпенрaт ұмыстарына мақтаншақ 

енгізу сбияықт олып биттәре  абылады. 

Қазіргіділдәдан  кезде ббойынша  үкіл әлемдемада 

 

жүргізіліп 

 

еежрмк   атқан ізгілендіру үрдістері 

қоғамның  облы  ілім ндабйыа  еру йомңа екемелеріне қойылатын ағнжыз   аңа  тсанын алаптарды  гаеніңте нықтауда. болыстыққа 
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Техникалық сппихиялыологқ  рогресс жұмыс пен ғылыми  атрата қпарат ндткаысыарт өлемінің ұлғая тсабақ  үсуі, ртмаптала ектептегі 

шбонқа ілім нббойыша  еру олмбманға азмұнын  қайта  құруайырмадың және   оекінші  қу  – ыотйлынарң  әрбие ыдоаму рындарының іс-әрекет 

қағидаларын қайта қарау, иныжмалатн  ұның обның  әрімазндмұы   мұғалімнің йдакбаың  әсібиббенрге іліктілігі гемдеңйі   ен 

гестүйн  ұлғасына,  шыбыңдлйо  үкіл жұмыс педагогикалық үрдістің тұлғалық бағдарлануына қойылатын 

ннткүен  алаптардың олбсу  өзсізазжа артаaдылa түсуінеддмүелі алып келеді. Бпаылырасаттқ  үгінгіжaңa таңда ндмтабаылық   ектептің ертоәсілдін  қу үрдісін 

жкерстеле етілдіру үшін лаиады  нновациялық кеебні  ілім мнмбұііңғал еру ектестег ехнологияларын ыопслдыар айдаланудыңшболааақт 

тиімділігін өмірдің өзіджадызу  әлелдеп онадо  тыр. 

Білімыанпқта берудегітдауал инновациялар – қоғамныңідіншілдіг тұрақты өзгеріпбілім  отыратынмада 

мұқтаждықтарынаыжурналдарынң сәйкес еттоігін  ның ңдджеіру  амуының   қажеттігеңдейі  жәнежүнрге табиғиытбыырақ шарты. шыойл Бірберу 

жағынан құндылықтардың сақталуынажадыза ықпал ранднджыеаыад тсе, еонйлымеар кіншіжеән жағынан, оболнға ларкінелу барлық 

атвеманға  кі цинфунконалдық  әрседен баударды  ас нтспесор  артып, әлеуметтік қайтатіліжасалымдардың тнунға егізін өздері ндбаеілсе лады. білім 

Осыдан абколс еліп, тоабыналa қу үрдісін қазіргіадыла деңгейде ниджүе үргізуге ндттабаылық  алпынғандарға жұртым арналған 

еидеыяс рекше ндмтүмкіік  алаптар қттсылыыауaтт уындайды. 

ыаИқн   нновациялық іс-әрекет – ршдебе әстүрлі іс-әрекеттен йдптаалы  үбірлібиғатта түрде 

ккаедамгшіліеер рекшеленіпзуерттел тұратынбірте индивид  қызметініңжапуа негізгіалмау түрлерініңаобйраз бірі. шылақуоОр л мұғалім барлық aқын ы 

уақытта қарама-қайшылықтар тбсаяха олған жжұмыс   ағдайда іскейб сырылады. 

ыэБтикалқ  ілім үгібінгберудегіабай  инновацияларнбрaу арнайыжаңа  жобаланған, әзірленгенегнізгі  немесеойын 

едагогикалық 

табылады. 

нннкбүе астама сатрыриалқ  етінде ынкездейсоқ мдаліер шылған дәлелдемек жаңалықтар  кестелер болып 

рғбЖайыы аңа   мбееруг азмұнғаастбы жаңа   әдістер ыжжыл үйесі қажет. азБыдрып  үгінгіжлайы күнібірнешеуі  білім м нсоьксрто беру 

мекемелерінде оқыту  үрдісінегнізге  ехнологияландыру  өзекті іпмңкірыталаст әселелердің біріболып 

оотырып  тыр. озтТыдрыныатн  ехнология вмлмонтоер ен  әдіс-тпікір  әсілдің лгбіім аражігінастбықытар ажыратуждапкшіліуера а қарапайым узмертте ұғалім 

үшін  кейде қиын сатбырыды  олып бысала  жатады. Дегенмен де мұғалім әркезде де оқытудың ең 

тиімді әрі талай сыннан өткен әдіс-тәсілдерін таңдай білуі негізгі міндет десе де 

болады. 

 

ретінде 

Осы орайда шыоооооқуАбай ыжаңанңшығармаларын доолыар қытуда баеошқла ң ыошқу тиімді әдіс-ыалқптәсілдердің стобрыың  ірі 

«СССсасы   ын ңдктеезе ұрғысынан жыолы  йлау» стратегиясы.мнмұіенғал Сын нотда ұрғысынан обойынша  йлаудышығудамыту 

ясбтноиыелхогн  ағдарламасы   –   әлемнің үрлтті  үкпір – яғтни  үкпіріненалып жиылған шбтінігінүсе  ілім орыс берушілердің 

жбоығарғ ірлескен енеде  ңбегі. Жпікірыталаст обаның інжансровүг егізі 

Ж. ңнаңПтыыалар иаже, Л.С.ясВнехоиынтлог ыготскийжанттаға теорияларын бйдабаың  асшылыққашындық  алады. мндМааың ақсаты 

ддмбүелі  арлықбірдіеу жастағыжұмысына  оқушыларға асалуғ абақ небтке арысындағы узкертте езбірі  келгенбұдыларң  мазмұнғатақпара сыни 

ытбаығнанрл ұрғыдан   қарап, қторлзеыы  кі   ұйғарым ндетрбіе  ір ладптабыы  ікірдің мдмбұіердіңғал іреуін ететуг аңдауға cйaқтa саналы рссшабыыз ешім 

қабылдауға үйрету. лаойуБіздіңедіңдерелімізде «үстСінуде   орос – Қазақстан» қорыемкерарқылы келген бұл 

ландожайр  оба қазақ тілінде мектеп шықуaотларғ әжірибелеріне ебодыла не дббееру астады. 

«жСасай   ын тжaпттa ұрғысынан  ойлаукөптнеге жобасының»   ұғымыйтүістіру  белгілі абсұрақтарғ  ір ңбншиееедірле деяларды 

қабылдайннциаоята отырып, ясотноиыелхог ның жадытанеге қатысты егндәтмеіі  кенінтыағмдлыық зерттеу, обауул ларды иннциоялывақжеңіл раысадыртт ептикалықкыурcн 

ойларға қарсы қоя егйдсбемеі  ілу, сжетілдіру  алыстыраалыснқа алу, ландстуыыр  ол ымиұрас деяларға қарсы көзқарастармен 

тодыларң епе – нжтұмысыатар  еңдікте ұстапндетү зерттеу, оурынардалнж  ларғааағалазмн сеніммен қарау кедне  еп смяерв  анаймын. 

етжСінші  ынтноияыеллхаорг тұрғысынанесежірен ойлау – мдшшыдаы ыңдалғанімәніселесң ойлау. атвБманға  ұл дкыазақтар еңгейдегі омәcеле  йлауликыаолгқ сынып 

азжоу  қушыларына ғана нжтаурарла ән хеалиоалл мес. лаоЖйу ас асбт ұх балалардыңақпатра бұл нджтабаылық  ұмыстыдееуг дұрыс 

ұйымдастырғаноқыту жағдайда  өзеетс дамутөбе деңгейінеигееруг сәйкес  ооқыту  йы мшаударашы ыңдалып,  обйлаауғ елгілі  бмінеп  ір 

імжептктең  етістіктерге жетеріймесептеін сөзсіз. ластбСайныа абақта жиі қолдану арқылы даыоқу шылар осы  жтңере обаменнджасыа жұмыс 

ндбжасыа  асаужпікте  барысында   дәл   осы   әдістің тиімділігін   ықтқот  байқадым. saip Жобаның  ішкі 
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құрылымында шыеонықуң  рекшелік лауйо бар. озБқы  ұл құрылым үш дненіңек  еңгейден ысрап тұратын оыйыс  қытумсұыж  мен 

үйретудің мдмтиіі  оделі. жБүірег ілімнің ндaаыяс болашақта шыалығартуқ  пайдағажадыстар асуы, қажетке тжүрі   арауын 

қалыптастырады.  Кауданрға аберу  

луға үйретеді. 

өп  ажаңаның  қпаратты  табай  алдай, ққсжауыа   инақтай  моына  тырып, ішінен қажеттісін 

бСіздің   ынжеңіл тұрғысынан әтннміен ойлаусана бағдарламасы қызығушылықты шышылоғымаарқ  яту,  мсаұрақтарғ ағынаныоқыту 

тану, ecожүйі  йадам толғаныс  мкейлі  езеңдерінен өзнкті ұрады. егндОнізіе   сы ртнакылға езеңдердіңңттыдпаарла мақсаты ибітәжірелк  менадам 
міндеттері: 

1. Қызығушылығын осоның  яту – үйрену   пшебер  роцесі  – 

 

ағйдпбаа  ұрынғыабай білетін 

 

ыбжайтұрснов әнекдіөрсете жаңа 
ізбедрттеуң  ілімді ұштастырудан ттіндліе  ұрады. ндОатобы   қушыларіенкне жаңа ұғымдарды, тнадо  үсініктерді, өзінің 

ыпбедаикгаолгқ  ұрынғы ыснаұрақтар білімінтүбірлі  жаңа ңдсепелте ақпаратпен таылырқ  олықтырып, ғанықко  еңейтеібідідлре түседі. ранцСзуф   ондықтанорта да, 
аасбайғ абақта қарастырылғалыжаынрқ тұрған кмеңінен  әселе ожлдыар айлыегиннонің  оқушынтыұрғдaн  ы мcбaызлa іледі, иптні  е үсетаін йтабедеру 
алатындығынaжaң анықтаудан обнымен  асталады. йдаОбаың   сынийевге арқылытойымсыз  ойды қозғау, ухарони  яту, жмұмсап   и 
қыртысына әсер ғажаым ызтт ету йдсемеже үзеге  аелікіштег сады.  ксүре Осы  жкәне  езеңге  қызмет диаутияор ететін  «білім Топтау», 
«тОаыртсының   йлау»,  «Женінке ұпталаыратыдснйаб талқылау»  жіеңтктпем   әне  т.б.  әдістер лежибу инақталған. шыодақу Сонымен  қатар 
үйренушініңасыанның  белсенділігін ашызужаның  рттыру. Өйткені, үйрену – мдеіікйсү нжарлықтантаыыдлаб  гөріиняғ 

белсенділікті  мтaиaлытерн  алап оебнлға тетін іс-әрекет. ндүетОқушы  өз бабай  ілетінін  жеәне  скеттөр түсіреді,  қағазғаетілмн 
жазады, қасындағы ікоедінле  қушыменшыбсығ  өліседі, кетнпте  обындаутайсөле лқылайды. ппЯнеұж   ғни, аыңно  йту, фcбөлaзaaынд ісу, 
қтоойсыздыы  ртағаарнанлға салудәдеулел арқылы ыооқытудң  ның әомдіселелерң  йы өзсаі  шылады. Отұыратн   сылайшамндыаақалас шыңдалған әмоініселесң  йлауға  бонға ірте- 
кбейін  іртемңептікте бағытталады. мнкОіің қушы мдбкіер  ұл рсксабыыз  езеңдеыхналқ жаңашыап білім лаажмыз   айлы  каүні  қпарат  жмептіктең  инап, ибәтоежірділер  ны 

нбалысқа айырғы лебберіді  іліммен ұштастырады. 
2. жМәне ағынаныуалма тану  (ұрғтыдантүсінежасап білу)  – 

 

ыооқту  йлаушысңғы мен  үйренугемндәтіі бағытталғанітүсп кезеңі. 
іБбәр ұл арбкын  езеңде ылоермонтовт қушыолбдыңдар жаңа ріетнде ақпаратпен танысады,  тлықпен ақырып  бойыншабілімже  жұмыс 
істейді, қуотшы  апсырмаларибтәжіремен орындайды.  кОеділе ның өздігінен нджмееміеклеер ұмыс дижреяла асап,  викьеарлт белсенділікмазндмұы 
көрсетуіне жсонымен   ағдайкіпөржасалады. ркеОін қушылардың ңдктеезе ақырыпрбірқатабойыншатдауалжұмыс йжжаста аийдснышеівскң  ауына 
лaкабыды  өмектесетін үрсжоің  қыту  әдістеріыалатндығын бар.  Обанстаға қушыорындық оқу, сттабыпен  ақырыппенсынды танысубпеунтрегрте барысында  – 
«утбнға ілемін», «мкімнің  ен үшінцидисясертa түсініксіз», «мкдіете ен үшінвдополлгоо жаңа еатсе  қпарат», «мcйaқтa ені 

ттақырып аңқалдырады» бойыншабелгілері саойла рқылы ндаолыад қумңызыатапсырылады. аеиОдыняс қығанынырытaқптүсінуге, өз ңбоеке йын 
шықуаобғ асшылық еманзалаға туге, атбыс ойынбілдіруге үйрететін ұтымды құрал. ыаБудайрақ   ір әңгіменіңтіүрнде соңынандмүмкіікрте 
тезыенжақнртал жету,   поедаикагог қығандыйдабаың есте сжәне  ақтау,   эмтикықал азмұнынйдабаың жетешыолaaқруғ түсіну   –  акбай  үрделісжайқта ұмыс. жұмыс 
Сондықтанайырмадың да, ндотіеүр қушыларжолын арасында оқуғамнкіөлең жеңіл  қарауйтолсто салдарынанңтере түсінешылaорқу алмау, 
өмір мен ұштастыра оқаытудың  лмауыдмғаыж жиіоутя кездеседі. 

3. ысОынп   й  – битәреелеугтолғаныс  – тдамгшілікаер ақырып  ткнетке уралыккере кезеңі. ынжКанзға үнделіктійексү сабақаылғр барысында 
оқушыныңанықйтытан толғанысын  ұйымдастыру,  өзіне, басылнғабасқағасдердіөз сын ағкмыныал өзбен қарап, занбими  аға 
ағндбарысыыберуге үйретеді. үрОус қушылар өзетахм ойларын өздеріалмраастыды  байқағантізмі ақпараттарды өз 

лсзасқыы өзметнидәдеі  ерімен  атыурал йтыпндеіскер берулеріітүсну тиіс. ееБтуг ұл  рксұрақта езеңдеaстбы оқушылар бір  – ттөр бірлерімен екоүңк  й 
каөмензқарастар лмастырады,  жұмыс ойтықоқт түйістіреді,  өзкейінгі кестелерінотыр жасап, ағжбымсыз  асқалардыңтыурал да  шкумақ  естелерін 
үйреніп  баілімге  луғатиімді тырысады. ругндНтііеүс әтижесіндеөлккбіе бұл, үйрену  сриза  атысы  –  жоасқа  йды  қайта  жтұмысының  үйіп, әтниіжеінлерң 
жаңа өзгерістержаықс жасайтынмеңгеер кезеңағмныалыболыпмәіселес саналады. Әрпбтары үрлі режшинсең ығармашылықпен атоырыснынқа йоқытуда 
түйістіружңaaболашақта қолданылатынмақсатты құрылымғапптаайжетелейді. занОими сы аксыруына  езеңдеыaдлa 
тиімді аейтнқа туге езклімізде  айықталған «іБблім  ес нивежйге олды өлең», «йдаВабың   еннегйддсемеі  иаграммасы», «Ежндасыа   ркін жсияықт азу» 
жанытаң  әне т.б. әдістер әр 
қолданылады. 

оқусыт абақтың лаоейу  рекшелігін,жарым  ауырдан aжйтып   еңілділігіне қарай 

ымасбЖоба 60-қажуық әдістерден йд ұрады. імлібМысалы: ыабДласн   жиксо – ұжымдық ікоңезе қыту 
әдісі. Мтоптау ақсаты – імшешоқушының жалпы ңбоқаыееіксз  лдымен тжұмызта   ұпқа лғдаықа  егенржаcетүікінті уапкершілігіуааңдыт  ртады. 

ндіЯкңеезе ғнилойдыаутоп жбоығар ірнеше тбарыңды  оптарға ббілімін  өлініп, 1, 2, 3, 4 – мканзалаға елісуарқылы 1 – келерңбеек  бөлек, 2, 3, 
4 тізім жеке «ндсжаықытағ ұмыс» тсуүр обын құрайды. йдаОбаың қуға ұсынылатыннемеірес тапсырманыңмдбіліі тақырыбы 
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ктеңізе алқыланғанaжaқт соң, доәістүрл  сы қамбайп   әтіндікдіеле түсіну қажет беаығаларн  кендігімеңгеер ескертіледі. 4 

блілу  огикалықаибдеяларғ өліккетборы  өлінеді,   бмойынша   әтіннің   1   –   жбанынзға өлігін   1 –   шлақырды  ер, 2 – басым бөлігін  2 
ндасақыарғ анынаайтқызып  лғандар, 3, 4 жұмыстоптарғатыурaлоқуға тжасап  апсырма ндбеге еріледі. Жабайға ұмыстыоныңбастамас шыанамбұрыненед 
оқушыларға «дожрaтa ұмыс aғacмтынын  обында» ре ммек  әтіннің атрнайы  иісті ыбпедаикгаолгқ  өлігінмаиaлдaртер жақсы ммтізінеүс еңгеру 
қажеттілігін, өйткені сүйексол бсияықт өлікті үснутті опалмауызж оқушыларынакейін түсіндіруге жлдарыыжауапты екенін, 

ндбмасыа  әтіндіонығақды тұтас тошықу үсіну әр ндноадаықнта қушыныңтыұлғасн талабынаешеніпрлеек байланысты етноыияеллхаоргн  кенінжапуа түсіндіру қажет. 
бСілу  оңында  ұжым мніммұіғалң   үшелерітдыұра мәтін  шмығып   азмұнын ортаға салуларыыдайндаауғ керек. мнaОдaың сылайшаолбмасын 
оқушылар  бонымен  ір  – асбаынусағ ірін оқытуипедакыгаолгқ арқылы ойлауға  үйретеді.  Оқытушының  түсіндіріп 
оқытқанына қарағанда, оқушылардың бірін-бірі оқытуы анағұрлым жоғары 
көрсеткіштерге ие болатындығы ғылымда дәлелденген. згбСіе   онымен қатар,бұл әдіс 
оқылатын мәтін мазмұнын және мағынасы мен мақсатын, толық астарын 
жоғарғы деңгейде талқылауды меңгертуге, сол сияқты оқығанды есте сақтау 
үшін баланың түсініп оқуына деген қызығушылығын арттырады, әрі мұғалімге 
де материaлдaрды кеңінен түсіндіруіне, оқушының түсіну деңгейінің жоғары 
болуына мүмкіндіктер береді. Мұғалім сабақта оқушының білімді игеруге, 
ақынның шығармашылығына қызығушылығын ояту қажет. Мұғалім жаңа 
тақырыпты меңгертуде оқушыларды елітіп, қызықтырып әкететін, ерекше, тың 
әдістерді қолдана алу қажет. Ең бастысы әдіс-тәсілдің оқушыларға білімді 
игеруде берер пайдасы мен көздеген мақсатқа жету үшініс жүзіндегі нәтижесі. 
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ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ҮРДІСІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Андатпа 

Бұл мақалада бастауыш мектепте оқытушының математика пәнін оқуы 

барысында танымдық іс-әрекет түрлерін таңдап, оны жоспарлап, ұйымдастыра 

білуі, құзыреттілігін қалыптастыру- қазіргі кездегі көкейтесті мәселелердің бірі 

екендігі туралы баяндалады. 
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Түйін сөздер 

Математика, есеп шығару, құзыреттілік, бастауыш білім беру 

Қазіргі уақыттың негізгі талаптарының бірі – білімді әлемнің бүтіндей 

бейнесін қабылдай алатын, ойлауы дамыған жаңаша, тәуелсіз ойлай алатын 

шығармашыл тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Мектептегі оқыту 

үрдісінің негізгі мақсаттары – баланың білімді игеру кезінде өз бетімен ойлау 

қабілетін қалыптастыру, сол арқылы таным әрекетін белсендіріп, жан-жақты 

жеке тұлғаны тәрбиелеу. Оқытудың мақсаты оқушыларға білім беру ғана емес, 

сонымен бірге олардың ойлау қабілетін дамыту, құзреттіліктерін қалыптастыру 

және белсендіру оқушылардың білімді, дағдыны меңгеруі үшін, болашақта 

танымдық және тәжірибелік іс-әрекетке оқушыларды дайындау қажетті шарты 

болып табылады [1]. 

Бастауыш мектепте оқытушының танымдық іс-әрекет түрлерін таңдап, 

оны жоспарлап, ұйымдастыра білуі, құзыреттілігін қалыптастыру- қазіргі 

кездегі көкейтесті мәселелердің бірі. Оқытушының басқару іс-әрекеті өзінің 

және оқушының іс-әрекеттерін жоспарлаудан, осы іс-әрекеттерді 

ұйымдастырудан, оқыту сапасын талдаудан, оқушының жеке тұлғалық дамуын 

болжаудан, т.б. тұрады. 

Оқушы құзыреттілігі – оның өзінің игерген білім, білік, дағдыларын 

белгілі бір жағдайда не оқу әрекеті барысында қолдана алуы, белгілі бір 

натижеге жетуі. Қазіргі ақпараттық қоғамда жеке пәндік құзырлық дағдыларды 

меңгеру жеткіліксіз. Енді осы жалпыланған нақты жағдайлармен мен 

мәселелерді шешуде түйінді құзыреттіліктерге айналуы тиіс. Бұл жағдайда 

білім, білік, дағдылар құзыреттілікті қалыптастырудың негізіне айналады. Бұл 

үрдіс келесі құзыреттіліктерді қамтиды. Денсаулық сақтау құзыреттілігі, 

коммуникативтік құзыреттілік, қатынас құзыреттілігі, және әлеуметтік, 

шығармашылық құзыреттілік. Аталған құзыреттіліктер қалыптасқан оқушы кез 

келген күрделі мәселелерді шешуде өздігінен шешім қабылдайды [2]. 

Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттері екі түрлі әрекетте дамиды: 

біріншіден, кез келген бала адамзат баласының осы кезге дейінгі жинақтаған 

тәжірибесін меңгертуге бағытталған оқу іс-әрекетінде білім, білік, дағдыларды 

қабылдауы арқылы болса; екіншіден, кез келген оқушы шығармашылық 

әрекеттер орындау арқылы; өзінің табысқа жету мүмкіндіктерін дамытады. Оқу 

іс-әрекетінен шығармашылық әрекеттің айырмашылығы: баланың өзін-өзі 

қалыптастыруын жүзеге асыруға бағытталған жаңа әдіс-тәсілдер іздеп, 

проблеманы өзінше, жаңаша шешуге талпыныс жасауы туындайды. 

Екі әрекетте оқушылар екі түрлі мүдделер көзделген мақсатты шешеді. 

Мысалы, оқу іс-әрекетінде белгілі дағдыны қалыптастыратын белгілі бір 

ережені меңгеретін жаттығулар орындаса, белсенді әрекеттерде баланың іздену 

жұмысы басты нысана болады. Оқу іс-әрекеті баланың жалпы қабілетін 

дамытса, белсенді әрекет нақты жағдайды шешу барысында натижеге 

жеткізетін қаблеттерін дамытады. 

Бүгінгі таңда оқу тәрбие үдерісі барысында бастауыш сынып 

оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру жолдары ол жаңа технология 
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элементтерін тіимді пайдалану, жаңа әдістер қолданылу, негізгі форма- сабақ 

барысында өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. Өйткені, 

тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің қатарында, терезесін 

тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына 

оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Атап айтар болсақ: 

Дамыта оқыту технологиясы, моделдік оқу технологиясы, ақпараттық 

технология және сын тұрғысынан ойлау технологиясы. 

Бұл технологиялар білім беру деңгейінде төмендегі негізгі талаптарға 

сәйкес болуы керек. 

- Оқу үрдісінде білім алушылардың өздерін еркін сезінуіне жағдай 

туғызу, денсаулықтарына кері әсерін тигізбеу; 

- Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын дамыту, күтілетін 

нәтижелерге жетуге талаптандыру; 

- Жеке тұлғаны дамытуға бағытталған әдіс – тәсілдерді қолдану; 

- Өз бетімен жұмыс істеп, шешім қабылдауға мүмкіндіктер туғызу [3]. 

Осы аталған талаптардың бәріне жауап бере алатын технологиялардың 

бірі ол дамыта оқыту технололгиясы. Жалпы «дамыту», «даму» терминдеріне 

баланың белгілі мөлшерден шығып, саналы іс - әрекет сатыға ауысуы деп 

анықтама беріледі. Дамыта оқыту технологиясын көрнекті ғалымдар Л.С. 

Вготский, М.Я. Лернер, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б Эльконин толық 

зерттеп, дәлелдеген [4, 5]. 

В.В. Давыдов «Дамыта оқыту дегеніміз – ақыл – ойдың дамуының 

көрсеткіші ретінде жинақтай,қорытындылай алу дағдысы» - дейді [6] . 

Құзыреттілік қалыптастырудың келесі міндеті әр сабақтың өмірлік 

жағдайлармен байланыстылығынан туындайды. Бұл орайда құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағдарланған тапсырмалар қолданылады [7]. 

Оқушы құзыреттілігін қалыптастырудың тағы бір тиімді жолы 

модульдік оқыту. Модуль дегеніміз – қандайда бір жүйенің, ұйымның 

анықталатын, біршама дербес бөлігі. Бұл технология: 

• Оқушы қатынасының танымдық қабылеттерін дамытуға; 

• Танымдық процестерді (жады, ойлау, зейін, елестету қаблеті) 

дамытуға; 

• Оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға; 

• Белсенді сөздік қорын, ауызша және жазбаша тілін дамытуға; 

• Тұлғаның қиындықтарға даяр болу және оны білу, қарым-қатынас, 

ойын танымдық, қауіпсіздік, сыйлау, шығармашылық, өзін-өзі өзектілендіру, 

өзін-өзі бекіту қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал етеді [8]. 

Сондай жаңа инноватциялық әдістердің бірі – интерактивті әдістер 

арқылы оқыту. Еліміміздің қазіргі ақпараттық қоғамда қолданысқа енген 

электрондық оқулықтар, интерактивті тақталар, интернет жүйесінен алынған 

ақпарат көздерін сабақтарда пайдалану оқушылардың өздігінен орындайтын 

жұмысында танымдық белсенділігін арттырып, интелектуалдық білік есебінде 

қарастырылатын ойлау дағдыларын дамыту натижесінде оқушылар 

құзыреттілігін қалыптастыруда ықпал етері сөзсіз. Интерактивті әдістер әсіресе 
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бастауыш сынып оқушыларына сабақ үстінде еркіндік берумен құнды. Оқыту 

барысыда оқушылар бір-бірімен тығыз танымдық қатысымдық байланысқа 

түседі және осы арқылы бір-бірін оқытады, үйретеді. Интерактивті сөзінің өзі 

(латынша interaction-интеракция, яғни өзара әсер ету) өзара әсер етуді білдіреді. 

Осыған орай Ж.Сардарованың тұжырымынша, тұлғалық - әрекеттік тұрғыдан 

бастауыш сынып оқушыларының ақпараттық сауаттылықтарын 

қалыптастырудың негізгі шарттары мыналар: 

- өз әрекетінің ынтасын, мақсатын, құралы мен жағдайларын өз бетімен 

анықтауға және сезінуге жағдай жасайтын оқу-тәрбие үрдісінде оқушының 

субьектілік ұстанымын қамтамасыз ету; 

- олардың тұтас субьектілік тәжірибесінің өзектенуі мен түрленуін 

талап ететін оқу проблемеларының оқушылардың өмірлік маңызды 

проблемаларына ауысуы; 

- оқушыларға тапсырмалар мен оларды орындау тәсілдерін, 

формаларын таңдауға мүмкіндік беру; 

- Қаблетті балаларға мүмкіндік деңгейлердегі тапсырмалар бойынша 

жұмыс ұйымдастыру; 

- Жоба әдісі негізінде оқушыларды зерттеу жұмыстарына баулу; 

- Мұғалім мен оқушы арасындағы ашық қарым-қатынас, сенімділік, 

диалог негізінде оқушылардың шығармашылық әулетінің өзіндік ашылыуы мен 

өзін-өзі жүзеге асыруға жағдай жасау. 

Сол сияқты, сыни тұрғыдан ойлау технологиясы да қазіргі таңдағы 

талаптарға сай алатын орны ерекше. Сыни тұрғыдан ойлау стратегиясына 

бағытталған әдістер: өзбетінше тұжырым жасау қабілетін дамыту, пікірталас, 

білім, іскерлік дағдысын дамыту арқылы құзыреттілігін қалыптастырады. Сыни 

тұрғыдан ойлау - бұл саналы мағынаны іздеу, өзінің көзқарасының қандайлық 

болуымен қатар басқалардың да пікірін ескеріп, қандай да обьективті ойлау 

және қисыны бар өзіндік қате сенімінен бас тарта білу қабылеті туындайды. 

Сондай-ақ ойлаудың жаңа идеяларын ұсынуға және жаңа мүмкіндіктерді  

көруге қабілетті, мәселелерді шешу кезінде маңызды болмақ. 

Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы соның ішінде бастауыш 

сынып оқушыларының кез – келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең 

керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың 

білім деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға, тез 

арада шешім қабылдауды үйренеді. 

Оқушы құзыреттілігін қалыптастыруда мұғалімнің басты міндеті оқу 

материалдарын оқушыға дайын күйінде көрсету емес, оқушымен бірлесіп, 

жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра отырып, алға қойған міндеттерді түсіндіру, 

оларды шешудің тәсілдерін, жолдарын іздестіру. Сол арқылы өз іс- 

тәжірибесінде қалай қолданатынына көңіл бөлу сондай - ақ оқу әрекетін 

қалыптастыру, айналадағы дүниемен белсенді әрекеттестік, этикалық, 

эстетикалық қарым-қатынасқа дайындау, дара тұлғалық адамгершілік 

нормаларын меңгерту, және оқу барысында баланың бойындағы дамуды 

қалыптастыруды дағдыға айналдыруға көңіл бөлу керек бұл оқушының 
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сезіміне әсер етіп қана қоймай баланың логикалық ойын дамытуға да үлкен 

әсер етеді. 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УСЫНОВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. В силу 

различных жизненных обстоятельств не все дети могут воспользоваться этим 

правом. Государство старается создать таким детям все необходимые условия 

для их физического, духовного развития и социализации. 

Усыновление (удочерение) является одним из старейших правовых 

институтов исуществует во всех современных правовых системах как наиболее 

оптимальная и предпочтительная форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Под усыновлением или удочерением (далее – усыновление) понимается 

юридический акт, в результате которого между усыновителями (усыновителем) 

и его родственниками, с одной стороны, и усыновленным ребенком - с другой, 
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возникают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми, а 

также их родственниками по происхождению. Отсюда следует, что 

усыновление влечет за собой следующие правовые последствия: 

– установление правовой связи между усыновителями (усыновителем) и 

усыновленным ребенком, а также между усыновленным ребенком и 

родственниками усыновителя; 

– прекращение правовой связи усыновленного ребенка с его родителями 

и другими родственниками по действительному кровному происхождению. 

Таким образом, усыновление одновременно является как 

правообразующим, так и правопрекращающим юридическим фактом[1]. 

По мнению Антокольской М.В., знание об отсутствии биологической 

связи приобретает в настоящее время все меньшее значение. Если усыновители 

воспитывали ребенка в течение всей его жизни, само по себе обнаружение  

факта отсутствия кровного родства, как правило, ничего не меняет в 

отношениях между ними и ребенком. Однако если ребенок усыновлен уже в 

подростковом возрасте, естественно, он не может считать таких усыновителей 

своими родителями. Поэтому законодательство должно, с одной стороны, 

путем сохранения тайны усыновления обеспечить там, где это возможно, 

создание видимости кровнородственной семьи. С другой стороны, там, где 

отсутствие родственной связи очевидно, законодательство не должно 

искусственно моделировать отношения усыновления по образу и подобию 

кровной семьи[2]. 

Вместе с тем важно соблюсти все требования, предъявляемые к 

юридическому оформлению усыновления. Поэтому возрастает роль 

культурного и правового просвещения наших граждан относительно значения 

усыновления в современном обществе, а также условий и  порядка 

усыновления. 

Согласно статье 84 Кодекса Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье», усыновление или удочерение допускается в отношении 

несовершеннолетних детей и только в их интересах с учетом возможностей 

обеспечения полноценного физического, психического, духовного и 

нравственного развития.Несомненно, в интересах ребенка – расти и 

воспитываться в благополучной, достаточно обеспеченной семье, в окружении 

любящих и заботливых родителей. Лица, желающие усыновить ребенка, 

должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РК. 

Лицо, соответствующее данным требованиям, вправе усыновить 

нескольких детей, являющихся братьями и сестрами или не состоящих между 

собой в родстве. 

При этом необходимо учитывать, что усыновление братьев и сестер 

разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление 

отвечает интересам детей. 

Конечно, не разрешается усыновить ребенка в случае, если у 

усыновителя отсутствует жилье, нет постоянного дохода и другие 

обстоятельства, которые могут угрожать благополучию ребенка в семье 
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усыновителя. С целью защиты интересов ребенка законодательством 

установлен перечень лиц, которые не могут быть усыновителями, к ним 

относятся: 

1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

2) супруги, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченнодееспособным; 

3) лица, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

4) лица, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законами Республики 

Казахстан обязанностей; 

5) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не 

может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, 

патронат, устанавливается уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

7) лица, не имеющих постоянного места жительства; 

8) лица, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации; 

9) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за 

совершение умышленного преступления на момент усыновления, а также лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено за отсутствием события или за отсутствием в 

деянии состава уголовного правонарушения) за уголовные правонарушения: 

убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения 

и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или 

террористические преступления, торговлю людьми; 

10) лица без гражданства; 

11) лица мужского пола, не состоящих в зарегистрированном браке 

(супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не 

менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав; 

12) лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный законодательством Республики Казахстан; 

13) лица, состоящих на учетах в наркологическом или 

психоневрологическом диспансерах. 

Необходимо учесть, что лица, не состоящие между собой в браке, не 

могут совместно усыновить одного и того же ребенка. 

Психологическая подготовка граждан Республики Казахстан, постоянно 

проживающих на территории Республики Казахстан, желающих принять детей- 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою 

семью, осуществляется организациями по оказанию содействия в устройстве 
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детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 

Республики Казахстан, а также организациями образования для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств указанных 

организаций. 

Также необходимо знать, что разница в возрасте между усыновителем, 

не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее 

шестнадцати лет, однако по причинам, признанным судом уважительными, 

разница в возрасте может быть сокращена, например, если 

усыновительявляется родственниками, либо ребенок привязался к 

усыновителю. 

В статье 87 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» указан порядок 

усыновления ребенка. Согласно статье 87, усыновление производится судом по 

заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об 

усыновлении ребенка производится судом в порядке особого производства, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Казахстан. Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным 

участием самих усыновителей, представителя органа, осуществляющего 

функции по опеке или попечительству, а также прокурора. 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают 

со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. Суд 

обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении ребенка направить выписку из этого решения в регистрирующий 

орган по месту вынесения судебного решения об усыновлении и в орган, 

осуществляющий функции по опеке или попечительству, по месту вынесения 

решения. Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством РК. 

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей, если они 

не лишены родительских прав. При усыновлении ребенка несовершеннолетних 

родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также  

согласие законных представителей. 

При отсутствии законных представителей несовершеннолетних 

родителей или в случае, если ребенок брошен несовершеннолетними 

родителями в медицинской организации при рождении и его судьбой никто не 

интересуется более трех месяцев – необходимо согласие органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в 

заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем 

организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, либо органом, осуществляющим функции по опеке или 

попечительству, по месту усыновления ребенка или по месту жительства 

родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при 

производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление 

ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. 
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Для усыновления детей, находящихся под опекой или попечительством, 

необходимо согласие в письменной форме их опекунов или попечителей. Для 

усыновления детей, находящихся на воспитании подоговору о  передаче 

ребенка на патронатное воспитание, необходимо согласие в письменной форме 

патронатных воспитателей. Для усыновления детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и находящихся в организациях образования, 

медицинских и других организациях, необходимо согласие в письменной  

форме руководителей данных организаций. При этом важно знать, что исходя 

из приоритета прав родителей следует учесть, что любой из них может до 

вынесения решения отозвать данное им ранее согласие на усыновление 

независимо от мотивов, побудивших его сделать это. В этом случае судом 

постановляется решение об отказе в удовлетворении требования об 

усыновлении. 

Также необходимо знать, что не требуется согласия родителей ребенка 

на его усыновление в случаях, если они: 

1) неизвестны или судом объявлены умершими, признаны безвестно 

отсутствующими; 

2) признаны судом недееспособными; 

3) лишены судом родительских прав; 

4) не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания 

и содержания более шести месяцев по причинам, признанным судом 

неуважительными. 

В случае усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

необходимо его согласие. Согласие ребенка на усыновление устанавливается 

судом в присутствии родителей либо других законных представителей ребенка, 

прокурора. 

Также необходимо письменное согласие супруга, при усыновлении 

ребенка одним из супругов, если ребенок не усыновляется обоими супругами. 

Исключение составляют случаи, когда судом, рассматривающим заявление об 

усыновлении, будет установлено, что супруги прекратили семейные 

отношения, не проживают совместно более года. 

Заявление с приложением вышеуказанных документов предоставляются 

в орган опеки и попечительства. В случае соответствия потенциального 

усыновителя и предоставленных документов установленным требованиям, 

выдается направление в дома ребенка. Далее необходимо назначить встречу с 

уполномоченным представителем Дома ребенка, которому необходимо 

предоставить копию направления, выданного усыновителю органом опеки и 

попечительства. На следующей стадии должны показать детей, состоящих на 

учете, из которых усыновитель может выбрать ребенка. Далее органы опеки и 

попечительства представляют в суд заключение о соответствии усыновления 

интересам ребенка. Однако такое заключение не требуется в случае 

усыновления ребенка его отчимом (мачехой). Само же усыновление 

производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. 

Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится судом в порядке 
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особого производства по правилам, предусмотренным гражданским 

процессуальным законодательством. 

За усыновленным ребенком могут быть сохранены его имя, отчество 

(при его наличии) и фамилия. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку 

присваиваются фамилия усыновителя, а также указанное имимя, если это не 

противоречит интересам ребенка. Отчество усыновленного ребенка 

определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при 

усыновлении ребенка женщиной – по имени лица, указанного ею в качестве 

отца усыновленного ребенка. Если фамилии  супругов-усыновителей 

различные, по соглашению супругов-усыновителей усыновленному ребенку 

присваивается фамилия одного из них. Изменение фамилии, имени и отчества 

усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть 

произведено только с его согласия, за исключением случаев, требующих тайны 

усыновления. 

Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут 

быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на 

шесть месяцев, а также место его рождения. 

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только 

при усыновлении ребенка в возрасте до трех лет. Изменение места рождения 

усыновленного ребенка производится только в пределах территории 

Республики Казахстан и допускается по желанию усыновителя независимо от 

возраста ребенка. 

Необходимо отметить, что, в соответствии с пунктом 7 статьи 77 

Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», усыновление ребенка в случае 

лишения родителей (одного из них) родительских прав допускается не ранее 

истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей 

(одного из них) родительских прав. После вынесения положительного решения 

суда и вступления его в законную силу усыновитель вправе забрать ребенка из 

детского учреждения[3]. 

В заключении хотелось бы особо подчеркнуть, что тайна усыновления 

ребенка охраняется законом. Родители, родственники, должностные лица 

организаций, осуществляющие функции по защите правребенка и (или) 

государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию 

усыновления, судьи, вынесшие решение об усыновлении, а также другие лица, 

иным образом осведомленные об усыновлении ребенка, обязаны сохранять 

тайну усыновления. В случае нарушения тайны усыновления они могут быть 

привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 135 

Уголовного кодекса РК. 

Тем не менее, Антокольская М.В. считает, что жесткая позиция 

законодательства по поводу сохранения тайны усыновления в отношении 

самого ребенка представляется устаревшей. Ребенок, достигший 

совершеннолетия, должен иметь право получить доступ ко всем касающимся 

его сведениям, в том числе и к данным об усыновлении. В некоторых случаях 

это может оказаться необходимым, например для диагностики наследственных 
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заболеваний или для предотвращения брака с близкими кровными 

родственниками, о родстве с которыми усыновленный и не подозревает[2]. 

Исходя из рассмотренных нами положений законодательства можно 

сделать вывод: усыновителям и усыновляемому ребенку требуется 

психологическая и юридическая поддержка на каждом этапе усыновления. 

Более того, ввиду множества условий усыновления и необходимости 

надлежащего оформления документов, а также в целях защиты интересов 

ребенка целесообразно включить правовую помощь при усыновлении в 

составгарантированной государством юридической помощи. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема лидерства и качества в образовании затронута неслучайно. В конце 

20 века человечество начало процесс перехода от образования на всю жизнь к 

образованию через всю жизнь, от знаний к компетенциям, от локального 

развития к сотрудничеству. Таким образом, создаются новые параметры 

функционирования образования, которые обеспечивают переход от 

информационного обучения к инновационному обучению. В этом процессе 

необходимо обеспечение условий воспитания, обучения и развития свободной, 

критически мыслящей личности, соответствующей требованиям жизни в 

условиях рыночной экономики, способной к непрерывному повышению 

собственного уровня образования и культуры. 

По утверждению М.С. Балунова, так как выдвижение лидера 

осуществляется в процессе деятельности, то через специально организованную 

работу в группах можно обеспечить ситуации, не только направленные на 

сплочение групп, но и создающие благоприятные возможности для успеха 

становления в качестве лидеров людей, обладающих лидерским потенциалом.  

Система обучения лидеров должна охватывать, с одной стороны, 

подготовку к непосредственной практической деятельности в сфере 

управления, что связано с развитием таких способностей, как аналитические, 

http://adilet.zan.kz/
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коммуникативные, организаторские и т.д. С другой стороны, необходима 

ориентация на самосовершенствование личности, воспитание способностей к 

самоорганизации, самодисциплине, самоанализу, самооценке результатов 

деятельности. 

Эта составляющая реализуется в проведении школ лидерского актива, 

деловых игр и мероприятий иных форм, организуемых в школьных и 

студенческих коллективах. Организация и проведение школ лидерского актива 

в последние годы стали повсеместно распространенной и популярной 

практикой, реализуемой в самых разнообразных формах – сборов актива, 

выездов факультетов, лагерей-семинаров для лидеров и так далее. 

Формированию      нужных качеств могут способствовать 

социально-психологические тренинги, иные специальные формы обучения. 

Однако главное состоит в том, чтобы у человека было желание 

самосовершенствоваться и понимание, что необходимо ежедневно «строить», 

развивать свою личность, личность будущего лидера. 

В последние десятилетия теория и практика психологического тренинга 

получили значительное развитие в психологии. Фундаментальными и 

прикладными разработками в области психологического тренинга занимались 

такие   психологи   как: В. Ю.   Большаков, Н.Н.   Васильев, И.В. Вачков,    

Ю.Н. Емельянов, А. Г. Лидерс, Г.И. Марасанов, С.И. Макшанов, Б.Д. Парыгин, 

Ю.В. Пахомов, Л.А. Петровская, А.С. Прутченков, Е.В. Сидоренко, Н.Ю. 

Хрящева, Н.В. Цзен и др. 

При разработке программы развития лидерских качеств личности мы 

приняли в качестве отправной точки следующие положения: 

1) лидерство является социальным феноменом, следовательно, освоение 

лидерских моделей поведения необходимо осуществлять в процессе 

межличностного и внутригруппового взаимодействия; 

2) комплексное развитие лидерских качеств руководителя должно 

осуществляться в моделируемых ситуациях образовательной и 

профессиональной деятельности и внутригруппового взаимодействия, 

связанных с выполнением лидерских функций организационного лидера; 

3) эффективным средством развития лидерских качеств является 

социально-психологический тренинг. Обретение индивидуумом успешного 

лидерского опыта в моделируемых тренинговых ситуациях способствует 

комплексному развитию лидерских качеств, повышает мотивацию к лидерству, 

формирует его лидерский образ и авторитет в глазах группы, которые в 

последующем могут переноситься на реальные жизненные ситуации. 

На наш взгляд, накопленный в настоящее время опыт психологического 

тренинга и многочисленные экспериментальные данные создают возможность 

интеграции различных форм и средств групповой работы в целостную 

программу, позволяющую развивать лидерские качества личности как лидеров 

и повысить их лидерский статус в коллективах. 

В основу программы тренинга, разработанной нами для развития 

лидерских качеств, легли теоретические положения о разработке и проведении 
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психологического тренинга.Программа включает в себя систему 

последовательно выстроенных самостоятельных занятий и социально- 

психологических мероприятий. 
Методолого-концептуальными положениями модели тренинга 

выступают следующие моменты: 
1) лидерские качества могут быть предметом целенаправленного 

формирования и совершенствования; 
2) развитие лидерских качеств происходит в отработке участниками 

лидерского поведения в моделируемых ситуациях лабораторной тренинговой 
группы, а также приобретение ими положительного опыта лидерского 
взаимодействия с членами естественной учебной группы. 

Целью тренинга является развитие лидерских качеств и повышение их 
лидерского статуса в группе. 

Тренинг направлен на поэтапное решение следующих основных задач: 
1) выработать мотивацию и стремление обучаемых к лидерству; 
2) сформировать лидерское мировоззрение; 
3) развить профессионально и социально-психологические качества 

участников, повышающие их успешность как лидеров; 
4) сформировать положительный опыт лидерского поведения 

участников в моделируемых ситуациях. 
В связи с этим в тренинге развития лидерских качеств большое 

внимание уделяется не только развитию лидерских способностей, но и 
формированию лидерской Я-концепции и лидерского мировоззрения 
участников. 

Структура тренинга 
В соответствии с выделенными компонентами лидерства программа 

тренинга состоит из трех этапов: 
1) Личностный этап направлен на формирование у участников 

мотивации и стремления  к  лидерству,  лидерского  мировоззрения  и 
лидерской Я-концепции, повышение уровня моральной нормативности и 
социализации. 

2) Организационно-лидерский модуль направлен на развитие 
межличностной чувствительности и коммуникативной компетентности, 
способности учитывать в деятельности как интересы группы, так и отдельных 
ее членов. 

3) Управленческий модуль предназначен для формирования и развития 
компетентности участников в вопросах руководства, способности быстро и 
правильно ориентироваться в ситуации и принимать соответствующие 
управленческие решения, управлять мотивацией подчиненных, направлять их 
на решение поставленных задач и т.п. 

Интервал времени между занятиями составляет 2-3 дня, а между 
основными модулями – 1-2 недели. 

В содержание программы тренинга включены следующие 
содержательные модули: 

1) Блок формирования индивидуальной и групповой работоспособности, 
включающий комплекс упражнений и процедур, ориентированных на 
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формирование в группе эмоциональной сплоченности, доверия и открытости 
между участниками. 

2) Информационный блок. Состоит из комплекса процедур 
информирования, направленных на формирование когнитивной 
компетентности участников тренинга в области лидерства и управленческой 
деятельности. 

3) Блок развития личностных и социальных качеств. Содержит комплекс 
упражнений и процедур, ориентированных на саму личности, развитие ее 
самовосприятия, мотивации к лидерству, коммуникативных качеств. 

4) Блок отработки лидерского поведения в моделируемых ситуациях. 
Содержит комплекс упражнений и процедур, использование которых 
направлено на овладение участниками лидерскими моделями поведения. В 
этом блоке используются психогимнастические упражнения, основанные на 
методах ролевых игр и организации групповой дискуссии. 

План тренинга: Теоретический блок 
Что такое лидерство и как ему научиться: 
1) Определение: кто такой Лидер? Кто такой Лидер? Ими рождаются 

или становятся? Можете ли каждый стать Лидером? 
Основные определения в различных трактовках. Что говорят психологи, 

имиджмейкеры и специалисты по коммуникациям. Моделирование личности 
лидера с помощью трансактного анализа Эрика Берна и построение эгограммы. 

2) Качества, необходимые Лидеру. Как показали исследования, у 
большинства лидеров есть схожие качества. Какие? Психологический портрет 
лидера. Харизма лидера. Составные части харизмы. Модель лидера в античном 
представлении. Боги – Герои – Люди. Необходимая картина мира. 

3) Страсть как неотъемлемая черта Лидера. Что делает лидера 
харизматичным? Почему за ним идут люди? Может ли быть Лидером человек, 
который не обладает страстным желанием добиться чего-либо? 

Виды мышления: проактивное и реактивное. Ответственность и 
целеустремленность. Что такое миссия. Отличие цели от миссии. 

4) Чем отличаются гениальные полководцы? Что общего между 
Лидером и Героем? Как лидеры действуют в условиях неопределенности и 
откуда берут свои неординарные идеи? Почему вокруг лидеров всегда есть их 
приверженцы? 

Харизматичное лидерство. Технологии управления командой. 
Героическая и божественная.модели управления. Модель поведения лидера с 
точки зрения НЛП. Разгонка и торможение психики при публичном 
выступлении перед командой. 

Практический блок тренинга 
Часть первая. Развитие 
Визитная карточка 
Цели: 
- тренировать способности к выявлению реальной самоидентификации 

лидера; 
- тренировать такие лидерские качества, как подвижность мышления и 

навыки эффективной коммуникации; 
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- способствовать тренировке умения излагать материал внятно и ярко. 

Ресурсы: по большому ватманскому листу на каждого участника; для 
группы – фломастеры, ножницы, клейкая лента, краски, клей, большое 
количество печатной продукции (рекламные проспекты, брошюры, 
иллюстрированные журналы и газеты). 

Время: около часа. 
Размер группы: желательно не более 20 участников. Это связано не с 

возможностью проведения упражнения, а с его эффективностью. Больший 
размер группы приведет к размыванию внимания и ослаблению концентрации 
на партнере. 

Харизматическая личность 
Цели: 
- освоить активный стиль общения и развить в группе отношения 

партнерства; 
- потренироваться в определении четких и ясных признаков 

харизматического поведения, осознании лидерских качеств. 
Ресурсы: не требуются. Время: около получаса. 
Размер группы: какой угодно большой. 
Ресурсы: не требуются. 
Время: около получаса. 
Стили лидерства 
Цели: 
- освоить активный стиль общения и развить в группе отношения 

партнерства; 
- потренироваться в определении четких признаков лидерского 

поведения, осознании лидерских качеств; 
- попрактиковаться в совместной работе над групповой задачей, 

анализируя влияние на результат разнообразных стилей руководства; 
- продемонстрировать на практике различия, присущие подходу 

различных типов лидеров к решению задачи и исполнению своих лидерских 
функций, а также влиянию позиции лидера на результат групповой 
деятельности. 

Размер группы: до 25 человек. 
Ресурсы: не требуются. 
Время: 1-1,5 часа. 
Часть вторая. Лидерство через коммуникацию 
Почему необходимо как можно чаще выступать перед публикой: 
- Находясь на месте спикера, вы автоматически приобретаете статус 

эксперта в глазах аудитории. 
- Вы получаете возможность распространять свои идеи среди большого 

количества людей. 
- Вас замечают представители СМИ и потенциальные партнеры. 
Два на два, или новый Юлий Цезарь 
Цели: 
- эффективно тренировать взаимодействие с партнером при 

максимальной концентрации и быстроте реакций; 
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- дать возможность участникам тренинга проверить себя и свою 
готовность выступать в качестве лидера; 

- развить умение эффективно работать в нескольких направлениях 
деятельности; 

- научиться действовать в условиях стресса, не теряя способностей 
концентрировать внимание на проблеме. 

Размер группы: не важен. 
Ресурсы: упражнение требует по-настоящему большой и свободной от 

мебели комнаты, двух стульев, флип-чарта и маркера для записи результатов 
каждого раунда. 

Время: в зависимости от количества участников. Каждая четверка 
игроков находится в игре 10 минут. 

Таким образом, после проведения тренингов в группах увеличился 
показатель с высоким уровнем лидерского потенциала, произошло 
статистически значимое увеличение выраженности следующих качеств: 
«умение управлять собой», «наличие творческого подхода», «организаторские 
способности». 
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ҚЫЛМЫСҚА ҚАТЫСУДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодекстің 27-ші бабына 

сәйкес, Екi немесе одан да көп адамның қасақана қылмыстық құқық  

бұзушылық жасауға қасақана бiрлесе қатысуы қылмыстық құқық бұзушылыққа 

сыбайлас қатысу деп танылады. 
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Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың түрлерiн 

қарастырған 28-бап оның түрлерін айқындап берген. Яғни 28-бап 

бойынша,ұйымдастырушы, айдап салушы және көмектесушi орындаушымен 

бірге қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылар деп танылады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықты тiкелей жасаған не оны жасауға басқа 

адамдармен (бірге орындаушылармен) бiрлесіп тiкелей қатысқан адам, сондай- 

ақ жасына, есiнiң дұрыс еместiгiне немесе осы Кодексте көзделген басқа да 

мән-жайларға байланысты қылмыстық жауаптылыққа жатпайтын басқа 

адамдарды пайдалану арқылы, сол сияқты іс-әрекеттi абайсызда жасаған 

адамдарды пайдалану арқылы қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам 

орындаушы деп танылады. 

Қылмыстық құқық бұзушылық жасауды ұйымдастырған немесе оның 

орындалуына басшылық еткен адам, сол сияқты қылмыстық топты құрған не 

оған басшылық еткен адам ұйымдастырушы деп танылады. 

Басқа адамды азғыру, параға сатып алу, қорқыту жолымен немесе басқа 

да тәсілмен қылмыстық құқық бұзушылық жасауға көндiрген адам айдап 

салушы деп танылады. 

Кеңестерiмен, нұсқауларымен, ақпарат, осы іс-әрекетті жасайтын қару 

немесе құралдар беруімен не оны жасауға кедергiлердi жоюымен қылмыстық 

құқық бұзушылықтың жасалуына жәрдемдескен адам, сондай-ақ 

орындаушыны, қылмыстық құқық бұзушылық жасау қаруын немесе өзге де 

құралдарын, осы іс-әрекеттің iзiн не құқыққа қарсы жолмен қол жеткізілген 

заттарды жасыруға күні бұрын уәде берген адам, сол сияқты осындай заттарды 

иемденуге немесе өткiзуге күні бұрын уәде берген адам көмектесушi деп 

танылады[1]. 

Соңғы жылдары елімізде қасақана қылмыстық құқық бұзушылық, оның 

ішінде өзіміз сөз етіп отырған қылмысқы ұйымдасқан түрде қатысудың өсуі 

байқалады. Сот тәжірибесіне материалдарына сүйенсек, қазіргі кезде қоғамның 

даму бағытының өзгеруіне байланысты бұрын жасалынбаған, жаңа қылмыстар 

түрлері орын алуда. Ұйымдасқан түрде қылмыс жасаушылардың әрекеттері, 

әсіресе меншікке, экономикалық қатынастарға, қоғам қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстарда жиі кездеседі. 

Қылмысты бірнеше адамдардың бірлесіп жасауы және оларға 

жауапкершілік қолдану мәселесі, тарихта қазақ елінің заңдарында ғана емес, 

өзге де елдердің заңдарында қарастырылған қылмыстық құқықтық институттың 

бірі болып табылады. 

Ежелгі және орта ғасырларда қолданылған әр түрлі мемлекеттердің 

заңдарын қарасақ, қылмысқа қатысушылар және оларға жаза белгілеу 

қарастырылған. Қазақ халқының әдет-ғұрып құқығының бүл мәселені толық 

қамти алмағандығы байқалады. «Қазақтардың әдет-ғұрып» құқығы бойынша 

қылмысқа қатысушылар қылмысты жасаған адаммен бірдей дәрежеде 

жауапкершілікке тартылған. Мұны қазақтардың мынандай қағидалық 

мақалымен дәлелдеуге болады: «ұры серігімен, жортуыл жолдасымен» дейді. 

Кейінгі уақыттарда қылмысқа қатысушылардың жауапкершілігі кінәнің 
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дәрежесіне қарай біршама жекешеленеді. Негізінен жауапкершілікке 

жекешелей қарау, XIX ғасырдың екінші жартысына қарай Ресей қылмыстық 

заңдарының әсерінің нәтижесінде аяқталған [2]. 

Қазақ әдет-ғұрып құқығы туралы барлық материалдарда қылмысқа 

көмектесушілер мен жасалған қылмысты жасырушылар оны орындаған 

адаммен бірдей дәрежеде қылмыстық жауаптылыққа тартылатынын келтірген. 

Бірақ билер сотында көмектесушілер мен қылмысты жасырушыларды жазалау 

сирек кездескен. Оның бір себебі қылмыстың ұйымдастырушысы, азғырушысы 

немесе көмектесушісі ру басылар тәрізді беделді адамдар болуына байланысты 

болуы мүмкін. 

Алғашқы қазақ ғалымы М.Т. Күлтелеев қазақ зандарында қылмысқа 

қатысудың түсінігі қарастырылмаған, сол сияқты қазақ әдет-ғұрып құқығында 

қылмыс деген ұғым да болмаған. Оның орнына «жаман қылық» деген ұғым 

қолданылған. Бұл жаман қылықтардың түрлері казіргіше ұғыммен алғанда 

қылмыстарды білдірген. Қазақ әдет-ғұрып зандарында қылмысты, яғни жаман 

қылықты бірнеше санатқа бөлу болған тәрізді. Себебі «өте жаман қылық» деген 

ұғым қолданылып, ол жеке адамға, хан, сұлтан, би, ру басылардың жеке 

басына, оның ішінде ар-намысқа, сонымен қатар отбасы иесі болып табылатын 

адамға қарсы әрекеттерді білдірген [3]. 

Белгілі  ғалым  Т.М.Күлтелеев  қазақтардағы  қазіргі  «қылмыс» термині 

«қылық, жаманқылық» деген сөзден шыққан тәрізді дейді. Біздінше, қылмыс 

терминінінің шығу себебі басқаша да болуы мүмкін. «Қылмыс» сөзінің төркіні 

«жаман қылық қылма» деген сөздегі «қылма» сөзіне байланысты болуы мүмкін. 

Яғни жаман қылық қылма сөз қылмас әрекеттер немесе қылмас жасамас деген 

мағынаға көшіп, бірақ қазақ тілінің айтылуы икемділігіне қарай «қылмыс» 

болып кетуі де мүмкін. 

Қылмыстық құқықта «қылмысқа қатысу» ұғымы қылмыстық әрекеттің 

ерекше нысаны ретінде қарастырылады. Өйткені қылмысты бұл нысанда 

істеудің жеке дара қылмыс жасаумен салыстырғанда қауіптілік дәрежесі, 

келтіретін залалы анағұрлым зор, сондай-ақ қылмысқа қатысушылықтың негізгі 

мәселесі әдеттегідей қылмысты бір адам жасаумен және бір адамға жауаптылық 

белгілеумен салыстырғанда өзгеше қарастыруды қажет ететіндігіне немесе 

жеке адамның әрекеттеріне талдау жасағанға қарағанда бір неше адамның 

жасаған бір қылмыс уақиғасындағы қатысу сипаты мен дәрежесіне қарай 

өзгешелік орын алатындығына байланысты болып табылады. 

Заң ғылымдарының докторы, профессор Е.О.Алауханов қылмысқа 

қатысушылықтың негізгі белгілерінің бірі екі немесе одан көп адамдардың 

әрекет етуі болып табылады. Жасалған қылмысты әрекеттерді қылмысқа 

қатысушылыққа жатқызу үшін кем дегенде екі адамның арасында бірлесіп 

қылмыс жасау туралы ой болуы шарт. Ал үшінші, төртінші адамдар кәмелетке 

толмағандар, абайсыздықта қылмыс жасаушылар болғанымен, әдепкі екі 

адамның әрекеті қылмыска қатысушылыққа дәл келуі керек. Демек,  кем 

дегенде екі адам қылмыстық жауаптылық жасына жеткен, есі дұрыс және 
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абайсыздықта емес, қасақаналықпен бірлесіп қылмыс жасау туралы ойда болуы 

керек екендігін баса көрсетеді [4]. 

Қарапотырсақ, қылмысқа жауаптылық сыбайлас қатысушылардың 

қылмыстық жауаптылығы олардың әрқайсысының қылмыстық құқық 

бұзушылықты жасауға қатысу сипатымен және дәрежесiмен айқындалатынын 

көреміз. Осы жерде заңғылымдарының докторы, профессор Е.О.Алаухановпен 

толық келісеміз. 

Жалпы Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі бойынша, 

бірге орындаушылар өздерiнiң бiрлесiп жасаған қылмыстық құқық 

бұзушылығы үшiн жауап бередi. 

Ұйымдастырушының, айдап салушының және көмектесушiнiң 

жауаптылығы, олар бiр мезгiлде бірге орындаушылар болып табылған 

жағдайларды қоспағанда, жасалған іс-әрекет үшiн жаза көзделетiн бап 

бойынша, осы Кодекстiң 28-бабына сiлтеме жасала отырып туындайды. 

Орындаушы өзіне байланысты емес мән-жайлар бойынша қылмысты 

ақырына дейiн жеткiзбеген жағдайда, қалған сыбайлас қатысушылар қылмысқа 

дайындалуға немесе қылмысқа оқталуға сыбайласып қатысқаны үшiн 

жауаптылықта болады. Өзіне байланысты емес мән-жайлар бойынша басқа 

адамдарды қылмыс жасауға көндiре алмаған адам да осы іс-әрекетті жасауға 

дайындалғаны үшiн қылмыстық жауаптылықта болады. 

Сыбайлас қатысушының шектен шығуы деп адамның басқа да сыбайлас 

қатысушылардың пиғылында болмаған қылмыстық құқық бұзушылық жасауы 

танылады. Оның шектен шыққаны үшiн басқа сыбайлас қатысушылар 

қылмыстық жауаптылыққа жатпайды (ҚРҚК 30-бабы. . 

Қылмыстық кодекстің 31-бабытоп жасаған қылмыстық құқық 

бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық қарастырған. 31-бап бойынша, 

егер қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға екi немесе одан да көп 

орындаушы алдын ала сөз байласпай бiрлесiп қатысса, ол адамдар тобы 

жасаған қылмыстық құқық бұзушылық деп танылады. 

Егер қылмыстық құқық бұзушылыққа оны бiрлесiп жасау туралы күнi 

бұрын уағдаласқан адамдар қатысса, ол алдын ала сөз байласу арқылы адамдар 

тобы жасаған қылмыстық құқық бұзушылық деп танылады. 

Егер қылмысты ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық 

қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, 

трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда 

немесе заңсыз әскерилендірілген құралым жасаса, ол қылмыстық топ жасаған 

қылмыс деп танылады. 

Қылмыстық  топ  құрған  не  оған  басшылық  еткен  адам   осы 

Кодекстiң Ерекше бөлiгiнiң тиiстi баптарында көзделген жағдайларда 

қылмыстық топты ұйымдастырғаны және оған басшылық еткені үшін, сондай- 

ақ егер қылмыстар оның пиғылында болған болса, қылмыстық топ жасаған 

барлық қылмыстар үшiн қылмыстық жауаптылыққа жатады. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z28
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696
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Қылмысқа қатысушылардың жауаптылығын анықтауда және іс- 

әрекеттеріне құқықтық баға беруде арнайы субъектілердің қылмысқа 

қатысудағы ролін анықтаудың маңызы зор болып табылады. 
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Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы » 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «сыбайлас жемқорлық – 

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттiк 

функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік 

функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестiрiлген 

адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық (қызметтік) 

өкiлеттiктерін және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi немесе 

делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүлiктiк (мүліктік емес) 

игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, 

сол сияқты игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды 

параға сатып алу» [1] екенін көрсеткен. 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 4- 

бабысыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарын көрсетее 

келе, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл: 

1) заңдылық; 

2) адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау басымдығы; 

3) жариялылық пен ашықтық; 

4) мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимыл жасауы; 

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын жүйелі және 

кешенді пайдалану; 

6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын басым қолдану; 
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7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін 

адамдарды көтермелеу; 

8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін 

жазаның бұлтартпастығы қағидаттары негізінде жүзеге асырылады. 

Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты мен 

міндеттері ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты қоғамда 

сыбайлас жемқорлықты жою болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатына қол жеткізу: 

1) қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбестік ахуалын қалыптастыру; 

2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін 

жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың салдарларын жою; 

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өзара іс- 

қимылын нығайту; 

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық 

ынтымақтастықты дамыту; 

5) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, 

ашу және тергеп-тексеру міндеттерін шешу арқылы іске асырылады [1]. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған «Қазақстанның 

үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп аталған жолдауында 

Қазақстанның мемлекеттілігін нығайту жолындағы стратегиялық маңызды 

мәселелерді айқындап, қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге, 

жаңғыртуға бағытталған бес негізгі басымдылықты белгілеп берді. 

Өзісмізге белгілі, мемлекеттік қызмет пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл саласындағы реттеуші және құқық қорғау функцияларын біріктіретін 

арнайы мемлекеттік орган құрылды. Ол мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

мен өткеру және мемлекеттік аппарат тазалығына мониторинг жүргізу 

мәселелерін реттеуге ғана арналған емес, оған сыбайлас жемқорлықтың алдын 

алу және оның профилактикасы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмыстар 

жасаған адамдарды қылмыстық қудалау функциясы да берілген. 

Бұл ретте алдын алу-профилактикалық қызмет жаңа құрылған орган 

үшін басымды болып табылады. 

Жаза бұлтартпастылығы қағидаты табысты іске асырылуда. Сыбайлас 

жемқорлық іс-әрекеттерін жасағаны үшін әшкереленген шенеуніктер атқарып 

отырған қызметтері мен шендеріне қарамастан, заңның барынша қатаңдығы 

бойынша жауапты болады. 

Қылмыстық-құқықтық саясат сыбайлас жемқорлық қылмыстарды 

жасағаны үшін лауазымды адамдардың қатаң жауапкершілігін қамтамасыз 

етеді. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін қатал жауапкершілік 

қажеттілігі Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі 

кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасында көзделген [2]. 

Президенттің жолдауында белгіленген бес негізгі басымдылық еліміздің 

дамуының барлық салаларын қамтиды, соның ішінде заңның үстемдігін 

қамтамасыз етуге арналған. 
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Бұл құжатта маңыздылығы жөнінен айрықша көтерілген мәселе 

сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты. 

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 

ететіні хақ. 

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 қоймай, қоғамда өкіметке, 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 өсуіне өрескел кедергі келтіретіні даусыз [3]. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат – сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін азайтуға, қоғамның мемлекеттік органдар қызметіне сенімін 

арттыруға бағытталған құқықтық, әкімшілік және ұйымдастырушылық 

шаралар. 

Қылмыстық және әкімшілік сипаттағы емес сыбайлас жемқорлық 

әрекеттердің тізімі мемлекеттік қызметкерлер үшін шектеу түрінде ҚР 

"Мемлекеттік қызмет туралы" заңында тіркелген ( 13-бап). Одан басқа ҚР 

"Мемлекеттік қызмет туралы" заңының 50-бабында мемлекеттік қызметтің 

беделін түсіретін тәртіптік бұзушылықтар тізімделген. Мемлекеттік 

қызметкермен жасалынған қандай да бір тәртіптік бұзушылықтары болса, осы 

Заңның 50-бабында көрсетілгендей қылмыстық немесе әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы белгілері болмаса, заң бұзушылық сипатына байланысты 

заңға сәйкес тәртіптік жаза қолдану тәртібімен толық емес қызметтік сәйкестік 

туралы ескерту алады немесе жұмыстан шығарылады. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық және әкімшілік заңнамасында 

тек қана заңсыз пара беру емес, сонымен қатар пара алу үшін де 

жауапкершілікке тарту қарастырылған. 

Осылай, мемлекет тек қанасыбайлас жемқор-пара алушылармен ғана 

емес, пара берушілермен де күреседі. 

Біздің ойымызша, пара берушілер пара алушылар сияқты өзінің 

қылмыстық әрекеттері мен биліктің және демократияның беделіне нұқсан 

келтіріп, толық экономиканың дамуына және нығаюына керіәсерін тигізеді. 

Осыған байланысты, сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу 

бойынша ескертулер жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, 

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға 

теңестірілген адамдардың арасында ғана емес, сондай-ақ жалпы халық 

арасында да жүргізіледі. 

Мемлекеттік кірістер Комитетінің басшысымен салық төлеушілер мен 

сыртқы экономикалық әрекет қатысушылары мен сыбайлас жемқорлыққа 
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қарсы әрекет етудің үлгісін енгізу мақсатында мемлекеттік кірістер органының 

лауазымды тұлғаларының парақорлық үшін мемлекеттік кірістер органының 

қызметкерлерінің кең ауқымды қатысуға бағытталған шаралар, оның ішінде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы көрінісі үшін материалдық ынталандыру 

шараларын қолдана отырып сыбайлас жемқорлық бойынша ескерту іс- 

шараларды жүргізу басталды. 

Мемлекеттік кірістер органының ішкі қауіпсіздік басқармасымен 

өткізілген іс-шаралардың нәтижесінде 2017 жылы пара беру бойынша 9 факт 

анықталды (Алматы қаласында, Алматы және Маңғыстау облыстарында 2 

факттен, 1 факт ШҚО, Жамбыл және ОҚО). 2018 жылдың 6 айында МКД 

лауазымды тұлғаларына пара беру бойынша 11 факт анықталды (Алматы қ.-3, 

Алматы облысы-3, ШҚО-2, Қызылорда облысы-2, Ақмола облысы-1, Ақтөбе 

облысы-1). 

Ағымдағы айдың маусым айында Ақтөбе облысы бойынша МКД ІҚБ- 

мен өткізілген іс-шаралар нәтижесінде салық қызметінің қызметкеріне пара 

беру бойынша 1 факт анықталды. 

2018 жылдың 11 маусымында Ақтөбе облысы бойынша МКД Ішкі 

қауіпсіздік басқармасымен ҚР ҚК 367-бап, 1-бөліміне сәйкес Хромтау ауданы 

бойынша МКБ-ның бас маманы "К" азаматына әкімшілік жауапкершілікке 

тартпауы үшін 10 000 теңге көлемінде пара беру фактісі бойынша "Б" 

азаматына қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмысы тіркелді [4]. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде жемқорлықтың 

дендеп кеткеніне алаңдаушылық білдіріп, бұның қоғамға қауіпті дерт екенін 

айта келе, «...жыл сайын Қазақстанда орташа есеппен 2 мыңнан астам сыбайлас 

жемқорлыққа қатысты қылмыстық іс тіркеледі. Мыңнан аса адам жауапқа 

тартылады. Бұл – батпандап кіріп, мысқалдап шығатын кесел. Осы ауруды қазір 

шұғыл түрде емдемесек, ертең кеш болуы мүмкін...» екендігін атап өтті 

Сыбайлас жемқорлық – індет, яғни сыбайлас жемқорлық ұлттық 

қауіпсіздік пен мемлекеттің болашағына нұқсан келтіреді. Сондықтан, оның 

алдын-алмаса болмайды. 
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ӘОЖ 1 (574) 

МУКАНОВА Ш.К., КАБДРАХМАНОВА Ф.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУҒА ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 

 

Әлемдік өзгерістер мен жаңашылдықтар жаһанданудың легімен барлық 

мемлекеттердің ішкі өмірлеріне жаңалықтар енгізуде. Қоғамның бір бөлігі оны 

қабылдап, алдыға қадам басса, екінші тобы, қарсы шығып, ұлт ретінде 

сақталуға кері әсерін тигізеді деп баға беруде. Алайда, бүгінгі күннің талабы 

минут санап жаңарып отырады, қоғамнан да соны талап етеді. Біз дамыған 

елдердің қатарына аяқ басу үшін, жаһандық өзгерістерді игере отыра, оның ең 

қажеті мен керектісін алып, өзге елдермен тереземізді теңестіріп, жоғарғы 

жетістіктерге қол жеткізуміз қажет деп білеміз. Осы орайда, ұлтты ұлт ретінде 

сақтау, қоғамдық сананы жаңғырту, оған жаңаша серпіліс беру маңызды. 

Бүгінгі таңда халықты ұлт ретінде сақтайтын жалғыз жол бар. Ол жол – 

жас ұрпақты, қоғамды жаңаша қөзқарасқа жетелеу. Ұлттық сана-сезімнің 

қалыптасуы бала дүниеге келгеннен бастап отбасындағы ұлттық тәрбиеге 

тікелей байланысты. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы айтқандай «Біз өзіміздің 

тілімізді, дінімізді, жеке бас ерекшелігімізбен сақтай аламыз және осы рухпен 

біздің жастарды тәрбиелеуіміз тиіс» [1, 9 б]. 

Ұлттық сана-сезімді қалыптастыратын құралдардың ең негізгісі – ана 

тілі. Ана тілі – ар өлшемі. Олай болса, тілді шұбарлау – арды шұбарлау, көңіл 

тұңығын майлау. Ең жақсы адам – ана тілін құрметтеген адам. Бұл сенің басқа 

тілді меңгеруіне бөгет болмайды, қайта сені адамгершілікке, шын патриот 

болуға жетелейді. Ана тілдің терең иірімдеріне бойлай білу – саналы адам 

болғысы келетін жас адамның бірінші парызы. Ол – туған жеріңді, еліңді, 

сүйікті Отаныңды сүйе білу деген сөз [2, 13 б]. 

Үш тілді саясаттың қалыптасуы, бүгінгі күні еліміздің бәсекеге 

қабілеттілігінің дәлелі болып табылады. Алайда, мемлекеттік тіліміз – қазақ 

тілін барша Қазақстанды мекен еткен ұлттарымыздың үйренуіне жағдай 

жасалып жатыр. Себебі, тілді білу қазақ халқының мәдениеті мен рухани 

құндылықтарын игеруге үлкен жол ашады. 

Көпұлтты Қазақстан халқына отансүйгіштік қасиетті қалыптастыратын 

азаматтық келісім, ұлттық бірлік. Қазақстанды мекендейтін әрбір ұлттың өзінің 

мемлекет алдындағы міндеті – қоғамдық байлықты, яғни мемлекеттің 

материалдық базасын нығайту, өмірдегі тату-тәтті тірлікті, азаматтық келісімді 

жолға қойып, ұлттық бірлікті сақтау [2, 15 б]. 

Ұлттық сана-сезімді қалыптастыру, дамыту – отбасынан басталады. Ата- 

ана, ең басты баланың фундаментін құрушы тұлғалар. Ана тілге деген құрмет, 

елжандылық, Отансүйгіштік, ата-баба қалдырған рухани мұраларды қастерлеу, 

қазақтың салт-дәстүрін сақтау әрбір баланың бойына тәрбиемен өмір бойы 

сіңіріледі. Яғни, адамның рухани болмысы әртүрлі факторлардың әсерімен 

қалыптасады. Ұлттық сезім мен ұлттық мақтаныш, ұлттық сана мен ұлттық игі 
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дәстүрлер, ұлттық парыз, өз Отанына деген мақтаныш сезімі, өз ұлтына деген 

сүйіспеншілік, өзге ұлттарға деген құрмет бала күннен тәлім-тәрбие мен ана 

тілі арқылы бойға дариды. 

Ұлттық сезім – өзінің ұлттық өкілділігін мойындай отырып ұлтына  

деген сүйіспеншілік, жанашырлық, халық мұраларын бағалай білу. Әрбір адам 

өз Отанына деген мақтаныш сезімі, өз ұлтын терең сүюі арқылы басқа ұлттарды 

танып, құрметтеуге тиіс [3, 8 б]. 

Жыл сайын Батыс елдеріне Қазақстаннан шетел асып, көшіп жатқан 

азаматтар санының статистикасы артып келеді. Оның көбісі, оқыған, зиялылар 

қауымынан екені де мәлім. Еліне деген көңіл толмау, тұрмыстарына 

қанағаттанбау сияқты сыртқы себептер, тек адамның өз туған жерінің қадірін 

түсінбеу, патриоттық сезімнің төмен болуы, өзге мәдениетке деген құрметі мен 

қызығушылығының басымдылыған екенін алға тартамыз. Алайда, өзге елдерде 

тұрып жатқан қандастарымыздың саны көпшілік. Олардың бойындағы ұлттық 

сана-сезім, өздерінің қазақи болмысын жоғары қою арқасында, өзге елде туып, 

өскендеріне қарамастан, өздерінің қазақ екендерін ұмтықан емес. 

Бауырларымыз қай елде тұрғандарына қарамастан, ұлтым – қазақ деп 

сезінетін болса, осы сана бүкіл қазақты біріктіреді. Ұлттық тарихымызды 

ширек ғасыр зерттеп келе жатқан ғалым, тарих ғылымдарының докторы, 

профессор Н. Мұхаметханұлы: «Қай елде, қандай тілдік ортада жасағанына 

қарамастан, қазақтың бәрі – бір қазақ. Олардың кез-келгенінде қазақтың 

дархандығы, жомарттығы, бауырмалдығы, сәнқұмарлығы сияқты жақсы 

қасиеттерімен бірге дарақылық, мақтаншақтық сияқты ұнамсыз қасиеттеріне 

дейін бар. Сондықтан, біз бір менталитетті қазақты бірнешеге бөлмей, 

ұқсастықты, ортақтықты, бірлік пен тұтастықты, әлемдегі бүкіл қазақтың 

бірден-бір Отаны – қазақ елі, қазақ жері екенін дәріптеп, оған қызмет ету – исі 

қазақ баласының борышы екенін іштегі, сырттағы бүкіл ағайынның санасына 

сіңіре білуіміз керек», – дейді[2, 48 б]. 

Ұлттық сана - ұлттар мен ұлыстардың рухани дамуының мәнін, деңгейі 

мен ерекшеліктерін айқындайтын әлеуметтік, саяси, экономикалық, 

эстетикалық, философиялық, діни және өзге де көзқарастар жиынтығы. Мейлі, 

қазақ немесе басқа ұлт болсын ұлттық сананы олардың жекелеген өкілдері 

туғызбайды, ол ұлттық қауымдастықтағы ұжымдық санада пайда болады. 

Демек, Қазақстан халқының ұлттық сана-сезімі – олардың ұлттық санасының 

өзегі мен негізгі құрамдас бөлігі. Ол – мемлекеттің нақты халқын, оның 

өткенін, бүгінгісі мен болашағын, басқа халықтар арасындагы орны мен ролін 

өзіне арқау етіп алады. Сондықтан ұлтшылдық және шовинистік сезімдерден 

ада, шынайы интернационалистік сана-сезім ғана халықтың шынайы ұлттық 

мүддесін бейнелей алады [3, 12 б]. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев осы мәселенің өзектілін өзінің еңбектері мен 

жолдауларында үнемі көтерген еді. 2017 жылы 12 сәуірде жарық көрген 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы осының нақты дәлелі десек те 

болады. 
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Жаһандану үрдісін ашып, қарастыра отыра, Нұрсұлтан Әбішұлы, 

Қазақстанға әкелген жаңалықтары мен оның кездескен кедергілерін атап өтеді. 

Жаһандануды өз санамыздан, өз болмысымыздан бастау керек екенімізді 

ерекшелейді. Осы тарапта – ұлттық сана-сезім, ұлтық код, бірегейлік мәселесі 

көп талқыланады. Себебі оларсыз, жаңғыру да, жаңаруда мүмкін емес. Мысалы, 

мақалада Н.Ә.Назарбаев бұл жайлы: «Мен қазақстандықтардың ешқашан 

бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын. Біріншісі 

ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. 

Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуын кедергі болатын өткеннің кертартпа 

тұстарына бас тарту керек» дейді. Яғни, ұлттық болмысызды сақтай отыра,  

ескі, кежегесі кер тартқан дәстүрлерді артқа тастап, жаңа деңгейге өтуіміз  

қажет екенін айтады. Жаңғырудың ұлтымыздың ұлтық-рухани тамырынан нәр 

ала отыра ғана іске асатындығын, кері жағдайда тек адасуға алып келетіндігін 

айырықа атап өтеді [4, 2 б]. 

Рухани жаңғыру – ұлттық сана-сезімді жаңа деңгейге көтеру, оның 

көкжиегін кеңейту, тың бағдар беру. Елбасы, бұл мақалада, руға, жүзге, жерге 

бөлінуді сынап, ұлт тұтастығына мән беруге шақырады. Алайда, туған еліміздің 

тарихын,мәдениетін танып білдудің, оны зерттеуге үлес қосу, әр азамттың 

парызы екенін алға тартады. Сол мақсатта «Туған жер» бағдарламасын қолға 

алуға үндейді. Қазір мектепт қабырғасында, осы бағдарлама тарих және 

география пәндерінің аясында жүргізіліп жатыр. Яғни, әр оқушы өзінің туған 

жері туралы көбірек мағлұмат алады және өзі ізденіс жасай отыра, жаңаша 

білім алады. Осы білімдер оқушы бойында патриоттық сезімінің дұрыс 

қалыптасуын оң әсер етеді. 

Осы орайда ұлттық код мәселесі көп талқыға түсті. Себебі, ұлттық код – 

тілімізде, салт-дәстүрімізде, мінезімізді айқындайтын ділде, ата-бабамыздан 

мұра болып қалған мәдениетімізде. Қазақтың ұлттық коды – 

қарапайымдылықпен шыңдалып, парасаттылықпен шырайланған. Оған біз 

ізгілік, адалдық, инабаттылық, адамгершілік, парыз, имандылық, ар-ұят, 

силастық, бауырмашылдық сынды категорияларды жатқызамыз. Хандар мен 

билердің әділдікті қақ жарған сөздері мен ағартушыларымыздың өрісі кең, 

өрнегі сан-алуан еңбектерінің, тәуелсіздің дәмін бірге татып, ақыл- 

парасатының арқасында отыз жылға жуық уақыт елін алға бастаған Елбасының 

саясаты, осы ұлттық кодымыздың жемісі мен жеңісі [5, 18 б]. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы - қоғам дамуына тың 

серпін беріп, барша қазақстандықтардың жаппай қолдауына ие болар тарихи 

бастама. Бұл игі бастаманы ел ішінде насихаттап, лайықты жүзеге асыру- 

баршамыздың міндетіміз. 

Елбасының идеясы тарихқа деген көзқарасты түзету мен ұлттық 

бірегейлікті сақтап, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту жайлы болып 

отыр. Оның «Бізге тарих туралы өздерінің субьективті пайымдарын тықпалауға 

ешкімнің қақысы жоқ», - деуі шешімді пікір[5, 21 б]. 

Рухани жаңғыру барысында көтеріліп отырған маңызды мәселе – 

сананың ашықтығы. Әлемдегі тың жаңалықтарды игеру үшін, тіл мен жаңаша 
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білім қажет. Тек сонда біз, озық технологияларды меңгере отырып, еліміздің 

дамыған мемлекеттердің қатарына енуіне үлес қоса аламыз. Қазір осы 

бастамамен, үш тілді игерген жастарымыздың саны артып келеді. 

Тың жаңашылдықтың бірі – латын әліпбиіне көшу. Қазақ елі тәуелсіздік 

алғаннан кейін кириллицадан латын әліпбиінекөшу мәселесін алғаш рет 

академик Ә.Қайдари қозғалған еді. Одан бері де біраз дауамай болып, енді, 

міне, бұл мәселені Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: Рухани Жаңғыру» 

мақаласында жан-жақта көтеріп, түйіндегендей болды. Дегенмен, дуалы 

ауыздан шыққан бұл мақала да халықтың талқысына түсіп, пікір екіге жарылып 

отыр. Бір топ «Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің жаңа белесі» деп алақайлап 

жатса, екінші бір топ «Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің жаңа белесі» деп 

айқайлап жатса, екінші бір топ «Латын әліпбиіне көшуге қарсымыз!» деп 

қынжылыстарын білдіруде. Алғашқы топтың айтар уәжі – Кеңес Одағы ыдырай 

салып кириллицадан латыншаға көшкен Әзірбайжан, Өзбекстан, Түркіменстан, 

Молдова сынды мемлекеттерді үлгі ете отырып, олардың тәжірибесін зерттей 

отырып тілімізді реформалау – ұлттық сананы жаңа деңгейге көтеретін қадам 

[1, 25б]. 

Тіл мамандары бүгінгі күні қазақ тіліне бейімделген латын әліпбиінің 

жобасын жасап үлгерді. Әлемдік жаһанданумен ықпалдасу, халқымыз 

ертеректе пайдаланған әліпбиге оралу, ұлттық санамызды қайта жаңғыруға жол 

ашары сөзсіз. 

Рухани жаңғыру тек бағдарламалық құжат емес, ол Мәңгілік Ел 

мұратымызға жетелеуші, оны жүезеге асырудың түп негізін көрсететін жол. 

Тәуелсіздік алғаннан бері жаңарып, жаңғырып келе жатқан еліміз, жаңа 

серпіліспен алға қадам басуы тиіс. Осы орайда, ұлтымыздың дербес 

ерекшеліктерін, қазақи болмысын, құндылықтарын, ұлттық сана-сезімін, 

бірегейлігін ескеру маңызыдығын ұмытпауымыз тиіс. Тек сол кезде, еліміз 

жаңа сипатқа ие болып, тың серпінмен дамиды. 

Ұлттық бірегейлік – халықтың құндылықтар жүйесінде ең маңызды 

орын алатын басты тұғыры болып табылады. Бірегейлікті қалыптастыру бір 

күннің мәселесі емес, ол ғасырдан ғасырға келе жатқан, өткеніміз бен 

ертеңіміздің қосындысы. Жаһандану жағдайында, бірегейлік ұғымын жаңаша 

деңгейге көтеру қажеттілігі туындап отыр. Алайда, әлемнің озық 

технологиялары мен мәдениетін игеру барысында, төл құндылықтар мен салт- 

дәстүрлеріміздің, әдебиетіміз бен мәдениетіміздің ең бір маңызды тұстарын 

алдыңғы орынға қоя білуіміз қажет. Бұл орайда «ұлттық код» және «ұлттық 

бірегейліктің» алар орыны ерекше [5, 97 б]. 

Бұл ең алдымен бүгінгі демократиялық мемлекетімізде қалыптасып 

отырған жағдайда маңызды. Мемлекет ешбір діннің құқын қыстамайды, діннің 

ұлттық бірегейлікке әкелер әсері зор. Себебі, әр дін ынтымақ пен бірлікке, 

сыйластық пен өзгеге деген құрметке негізделген. 

Қазақстанда дін өкілдерінің өзара құрметі мен түсінігінің игі дәстүрі 

қалыптасты, ал бұл – ұлы игілік [5, 162 б]. 
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Сонда ұлттық бірегейлікті нақты үлгісі қандай? Әлбетте, бұл қазіргі 

Қазақстанның саяси, рухани, мәдени өміріндегі күрделі мәселе  болып 

отырғаны сөзсіз. Бүгінгі таңда, ұлттық біргегейлікті қалыптастыру сұрағына 

жаһандану жағдайында ұлттық сана-сезімнің маңыздылығын көтеру жауап 

ретінде ұсынылуда. 

Елдің көп ұлтты құрамы, алуан дінділігі, тарихы мен географиялық 

ерекшелігі – осының бәрі-бәрі ұлт саясатының альфасы мен омегасы сияқты. 

Яғни, бірегейлік мәселесін шешу екі деңгейлі көзқарас керек екенін атап өтсек. 

Бірінші деңгей, Қазақстан халқының біртұтас қауымдастық ретінде 

қалыптастырылуы. Бұл ұғымды, жасанды адамдардың сөз жүзіндегі бірлестігі 

емес, ортақ құндылықтарен топтасқан, біте қайнасқан тұтастысққа негізделген 

халық достастығы десек те болады. Осы орайда, демоктариялық мемлекет 

ретіінде бұл идея мемлекеттің нұсқауымен емес, керісінше, мемлекеттің өз 

халқына осындай шешімге келетіндей жағдай жасауында [6, 67 б]. 

Ал бұл ұлттық-мемлекеттік идея басты саяси құндылық ретінде – қай 

ұлтқа жататына қарамастан күллі қазақстандықтардың Отаны болып табылатын 

– бірыңғай, аумағы тұтас, тәуелсіз Қазақстан төңірегінде қалыптасады. Яғни, 

мемлекетіміздің біртұтастығы тікелей осы жерде тұрып жатқан ұлт өкілдерімен 

байланысты. Біз үнемі ата-бабадан қалған мұраларымыздың жемісін көріп, олар 

алған сара жолдың жалғаушысымыз. Ал, бүгінгі көтеріп отырған «ұлттық 

бірегейлік», «ұлттық код» мәселелері ол ертеңгі күннің бастамасы. Егер, 

жаөандану жағдайында игерген білімімізді, осы күнге жеткен мәдени және 

рухани құндылықтарымызды, дініміз бен ділімізді жаңашылдықпен астастыра 

отыра, алдыға қадам бассақ, ертеңгі күні келер ұрпақ осындай салиқалы, 

дамыған, бәсекелестікке қабілетті қоғамның жемісін көреді[6, 73 б]. 

Ұлттық бірегейлік – біздің саяси, мәдени, рухани, азаматтық бірлігіміз. 

Қазақстан жері, көпұлттылығына қарамастан, біртұтас мемлекеттік 

құндылықтары бар ел. Осы құндылықтарды жоғалтпай, санаға тиек ете отыра 

алдыға қадам басу, ол біздің міндетіміз. 

Еркін әрі бөгетсіз даму жағдайында ұлттық сана-сезім, ұлттық бірлікке 

деген сезім мен қуаттың ұшан-теңіз мүмкіндіктерін ақтарып салады. Ал ұлттық 

бірліксіз патриотизм деген жансыз құбылыс іспетті. Расымен, қазақ халқы 

тәуелсіздіктің құба таңын атыра отыра ғана, толыққанды «қазақ» екендігін, өз 

жерінің толыққанды «азаматы» екенін сезіне алды. 

Ұлттық сана-сезімнің қалыптасуы үздік-создық жүрді, тіптен арагідік 

сыртқы ықпалдардан «тоқтап» қалған мезеттер де болғанын еске салайық. 

Бұның бәрі, әрине тарихи сәттер. Оны біз естен шығара алмаймыз. 

Ұлттық сана сезімнің «ұлттық бірегейлікті» қалыптастыру мәселесіне 

мән берсек, этникалық мәдениет пен тілді қорғап дамытатын институтар 

жүйесіне арқа сүйеу мейілінше маңызды. Мұның, әсіресе, білім беру жүйесі 

мен  бұқаралық  ақпарат  құралдарына  қатысы  бар.  Біз  білім   беру  жүйесінің 

«қазақ тілін қалыс қалдыру» ұстанымына құрылғанын көрдік, онда мұқтаж 

кәсіптер мен мамандықтар бойынша қазақша білім ала алмайтын. Соның 

салдарынан,  ұлттың,   әсіресе,  қалаулы   тобының  тілді   жан-жақты меңгеруге 
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ынта-зейіні төмендейді. Бұл арада заңдылықты оңай түсінуге болады, ол 

ұлттың – «МЕН» дегізерлік инситуттарының дәрменсіздігі. Ал бүгін Қазақстан 

мемлекеті өткенге кеткен есесінің орнын толтырғалы жатса, бұл өте орынды, 

заңды құбылыс деп білеміз. 
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АЛАШ АВТОНОМИЯСЫ ХАҚЫНДАҒЫ САЯСИ ҰСТАНЫМДАР 

 

Осыдан бір ғасыр бұрын Екінші жалпы қазақ съезінің 1917 жыліы 13 

желтоқсанындаға қаулысына сәйкес жарияланған, бірақ ресейдің бірде – бір 

уақытша саяси құрылымдары тарапынан ресми мойындалмаған Алаш 

автономиясы төңірегіндегі саяси ұстанымдар біркелкі болған жоқ. Оның 

әртүрлі обьективті және субьективті себептері бар болатын. Солардың бас – 

аяғы 6-7 млн халқы бар қазақтың ұланғайыр жеріндегі саяси – әлеуметтік 

жағдай күрделене түсті. Қазақ даласында өмір сүрудің өзі проблемаға айналды. 

Осыған дейін Ресей патшалығы қазақ халқын титықтатып, бірнеше реформа 

жүргізіп қазақ қоғамының арасында іріткі салып, жік – жікке бөлді. Патшалық 

Ресей бөліп алда, билей бер қағидасын ұстанды. Орыстандыру саясатын 

күшейтіп, келімсек мұжықтарды қазақ даласына қоныстандырып, шұралы 

жерлерді тартып ала бастады. Онымен қоса қарапайым халыққа бірнеше түрлі 

салық салып, міндеткерлікті мойнына жүктеп, мүлкін талан-таражға салды. 

1917 жылғы ақпан және қазан төңкерісінен кейін билік басына 

большевиктердің келуімен аяқталды. Қазан төңкерісінен кейінгі елдегі 
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жағдайды Міржақып Дулатұлы былай баяндайды: «Руссияда екінші өзгеріс 

болып Уақытша үкімет жоғалып, Құрылтай жиналыс құрылған еді. Бірінші 

съезд уақытындағыдай емес, ол кезде әр жұрт өз бетімен жайылып бас амандап 

Руссиядан біржолата бөлініп кеткендер де болып еді. Құрылтай күнкенше тағы 

да қандай толқынғанға ұшырауына жұрттың көзі жетпей дағдарған шақ еді [1]. 

Алаш автономиясын басқаратын он бес кісілік Алашорда үкіметін құру туралы 

қаулысымен ерекшеленетін Екінші жалпы қазақ съезінің 1917 жылдың 5-13 

желтоқсан аралығында Орынбор қаласында өткені белгілі. Дәл осы кезде 

Орынбордағы билік атаман Дутов бастаған революцияны және Отанды Қорғау 

Комитетінің қолына көшкен еді. Оның құрамындағы большевиктер мен 

анархистерден басқа барлық партиялардың өкілдері болды [2]. 

Екі жүз астам адамның басын қосқан бұл съезде қазақ қоғамы үшін 

маңызы өте зор шешімдер қабылданды. Күн тәртібінде 10 – мәселенің (Сібір, 

Түркістан автономиясы һәм оңтүстік-шығыс одағы туралы; қазақ-қырғыз 

автономиясы; милиция; ұлт кеңесі; оқу мәселесі; ұлт қазынасы; муфтилік; 

халық соты; ауылды басқару; азық-түлік) ішінде Алаш автономиясын жариялау 

– жарияламау мәселесі алдыңғы қатарға шықты. 

Халел Ғаббасов Қазақ автономиясы мен милициясы туралы баяндама 

жасап, соның негізінде съезд «алашорда б.гіннен бастап қазақ-қырғыз билігін  

өз қолына алады. Алайда, съездегі Алаш автономиясына қатысты саяси 

ұстанымдар әртүрлі болды. «Бір жағы – автономияны күні бүгін ресми, жұрт 

атынан бүкіл дүниеге жарилауды қуаттады. Олардың қатарында: 

Х. Досмұхамбетов, Ж. Досмұхамбетов, А. Кенжин, У. Танашев, Ғ. 

Қарашұлы, С. Досжанұлы т.б. барлығы – 33 адам болды. Екінші жағы – 

милициямызды құрып қамданғанша һәм арамыздағы көрші орыстармен 

сөйлесіп келіскенше ресми жария етуді тоқтата тұруды ұсынды. Олар: 

Ә. Бөкейханов, М. Дулатұлы, А. Байтұрсынұлы, Е. Омаров, О. Алмасов, 

Х. Ғаббасов т.б. барлығы – 42 адам қолдады. Екі жақтын пікіріне келісуден бас 

тартқандар қатарынан: М. Шоқай, Қ. Кенесарыұлы, А. Шегірұлы болды [3]. 

Бұл жөнінде «Сарыарқа» газеті: «әнеукүнгі өткен жалпы қазақ-қырғыз 

тобында, тұтас халық болып, автономия жарияламасақ, әр облыстың қазақтары 

әрбір жарияланған автономия құрамына кіріп кететіндігін ашып айтты. Ең 

басты қауіп пен қатер осы десті» [4]. Автономияны ресми түрде 

жарияламайынша, оған қазақ халқын, өлкені мекендеген басқа халықтарды 

сендіру, Алашорда үкіметін мойындату қыйын болатындығын түсіндіріледі. 

Ақырында екі жақтағылар келісімге келіп, «қазір өзара автономия алдық деп 

жариялайық, ал оны ресми жариялауды съезд атынан сайланған қырғыз-қазақ 

ісін басқарушы 15 азаматқа тапсыралық деп, Руссияның мемлекет тізгінін 

жүгенсіз кетіп бара жатқанына байланысты осы 15 азаматқа біздің Уақытша 

үкіметіміз болмын» - деген тоқтамға келді [5]. 

Алашорда үкіметі құрған Уақытша кеңес құрамындағы 15 жетекші 

азамат тобын В.И. Ленин бастаған большевиктер үкімет мүшелерімен 

салыстырып қарайтан болсақ, жер мен көктей айырмашылық көрінеді. 

Большевиктер үкіметі құрамындағы кейбір азаматтар тіпті орта білімі де жоқ 
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екендігін көреміз. Мысалы: С. Орджоникидзе бар болғаны бір жылдық 

ветеринар курсын бітірген азамат. Ал, Алашорда үкіметінің басқару 

аппаратындағы он бес адамның сегізінде жоғарғы білім бар, ел-жер көрген 

азаматтар болды[5,4]. 

Кейінірек Алаш автономиясына қатысты М. Дулатұлы «Алашорда» деп 

аталатын мақаласында «біз автономия қылуға қаулы қылсақ та, сол сағатында 

жарияламадық. Арамыздағы анасы басқа жұрттармен келіселік, милициямызды 

жасап, ұлт қазынасын жинап, қамданған соң жариялалық деп қаулы қылдық. 

Ондағы автономияны тез жариялап жібермеудің бір үлкен себебі – жұртқа 

большевик дерті жайылып келе жатқанда сөйлеспей жариялап жіберсек, 

көршілерімізбен арамыз қандай болып кетпесіне көзіміз жетпеді. Бұл сақтық 

орынды екеніне жұрттың көзіне енді жетіп отыр... Автономия ресми 

жариялағанша, Уақытша қазақ-қырғыз істерін билеуге Алашорда 

сайланғанынан» жазды [6]. 

Алаш автономиясына большевиктер басқарған Кеңестердің көзқарасы 

қандай болды? Бұл сауалға жауап беру үшін жалпыресейлік жұмысшы, солдат 

Кеңестері депутаттарының 1917 жылдың жазында болып өткен съезд 

қаулыларында «қай жұрт қалайша тізгінін қолына аламын десе де, бөлек 

мемлекет болып шығамындесе де, Учредительный собрание шешетіндігін 

Уақытша үкімет осы бастаған ығлан етіп, халыққа естіртсін. Түрлі жұрт 

мәселелері туралы айрықша бір Совет жасау, ол Советке әр жұрттар өкілі кіріп, 

керек мәселелерді кеңесіп, қорытып Учредительный собраниеге даярлауы тиіс. 

Осы бастан учредительный собраниесіз, өз бетімен белгісіз деп жүргендердің 

онысы дұрыс емес, оған қарсы тұру керек» -деп, Ресей мемлекетінің шеткері 

аймақтардағы құрылған Алашорда сияқты өзге халықтардың Уақытша 

үкіметтеріне қолдау көрсеткен жоқ [4]. 

Міржақып Дулатұлы «Қайтсек жұрт боламыз» атты мақаласында патша 

үкіметі құлап, ескі тәртіп жойылып, бостандық туғанына жыл жарым болғаны, 

осындай заманда қазақ сияқты халықтардың ұйымдасып, жұрт қатарына 

қосылып қалудың лажын іздестірудің қажеттігі туралы жазды. Бұл бағытта сол 

кездегі буынның алдында тұрған үлкен міндет -– келешекті ойлау еді. 

М.Дулатұлы Алаш азаматы екі жолдың айырығында тұрғандығын, бірі – 

құлдық жолы, екіншісі – жұрттық жолы екенін көрсете отырып: «Сөз байлаулы 

сол, әскеріміз болмаса, қазынамыз болмаса, біз автономия ала алмаймыз. 

Автономия алмасақ, жұрт бола алмаймыз. Қайтсек жұрт боламыз дегенді 

ойласақ, жауап біреу – ақ – әскеріміз болсағана жұрт боламыз» — деп кесіп 

айтады. Мақалада содан кейінгі көтерілген үлкен мәселе – халықтың бірлігі. 

1918 жылдың 2 қаңтарында «Сарыарқа» газетіне шыққан «Жалпы қазақ 

– қырғыз съезі» деген мақалада Міржақып Дулатұлы өз алдына автономия – 

мемлекет болудың оңай еместігін ашық айта отырып, барлық қазақ баласына 

Алаш туының астына жиналуға шақырады. Ол: «Біз енді өз алдымызға 

мемлекет боламыз деп тұрмыз. Бірақ «боламыз» бен «болудың» екі арасы 

жермен көктей. Сондықтан «боламыз» деген соң болуға аянбай қам қылу керек. 
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Боламыз деп бола алмай қалсақ, дүниеде онан артық қорлық жоқ, кез келгеннің 

қолында кеткеніміз» дейді [7]. 

Кеңес үкіметінің ұлттық саясатына байланысты «Бірлік туы»: 

«......сөйтіп, Совет үкіметі халық ісіне қол сұғуға кірісті, мұны көп жерлерде 

халық өз арасынан көріпте жүр. Осы күнгі большевиктердің қылып отырған 

істерінің бәрі-бұрыңғы ескі үкімет қылатын істерге дәл келді. Бұрыңғы үкіме 

халыққа қандай жау болса, бұл күндегі большевиктер де оларға солай» - деп 

жазды [3]. Осылайынша, Кеңес үкіметі Екінші жалпықазақ съезінің қаулысына 

сәйкес жарияланған Алаш автономиясы мен Алаш үкіметін іс жүзінде 

мойындаған жоқ. 

Елді басқару үшін күштеу әдісін таңдаған большевиктер, аяусыз жаншу 

мен тұншықтыру әрекеттеріне көшті. Оның негізгі себебі де түсінікті еді, егер 

олар күшейіп алса, ертең ырыққа көнбейді деп сескенді. Сондықтан үкіметке 

қауіп төндірген, сескендірген азамаматтарды қамауға алып, абақтыға жапты. Ал 

қолға түспей, уыстарынан сытылып шыққандар шет елге кетуге мәжбүр болды. 

Осындай күрделі саяси жағдайда Алаш қозғалысының жетекшілері 

жергілікті Кеңес органдарымен ымыраға барды, өздерінің күрес тактикасын 

өзгертуге тура келді. Олар қандай жағдай болмасын, егер автономияға қол 

жеткізсек, ең болғанда шекарамызды заңды түрде бекіте аламыз деген сенімде 

болды. Кейінірек ішінара кеңестік билікке тартылған қазақ зиялыларыда 

автономия жолындағы күресті жалғастырды, сондағысы Міржақыпша айтсақ: 

«өз отауын өзі бұйырту» боды. 

Тұжырымдай келе, айтарымыз алаштық жүйедегі 1917 жылдың 

желтоқсан айында ресми болмасада жарияланып үлгерген Алаш автономиясы, 

кейінгі оқиғалар көрсеткендей кеңестік жүйедегі 1920 жылдың тамызынжа 

жарияланған Қазақ автономиясының құрылуына негіз болды және кеңестік 

биліктің алғашқы жылдарында Алаш қозғалысының көрнекші жетекшілері 

анықтаған қазақ жерінің шекарасы бекітілді. 
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ӘОЖ 94(574) 

ОКТЯБРЬ Б.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

МІРЖАҚЫП ДУЛАТҰЛЫ БАСПАСӨЗ БЕТТЕРІНДЕ ЖАРИЯЛАНҒАН 

МАҚАЛАЛАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ тарихының аса бір күрделі кезеңінде 

ұлттың еркіндігі мен өзін – өзі билеуі үшін күресте қанша қуғын – сүргін көрсе 

де, өмірлік мұраты еткен теңдік пен азаттық жолынан ешбір таймаған. 

ХХ ғасырдың басы қазақ қоғамына жан бітірген, белсенді қимылға 

бастаған заман болды. Бұл патшалық Ресейдің отаршылдықты күшейтіп, қазақ 

даласына тізесін одан әрі батырып, озбырлығы өрши түскен кезі еді. Патша 

пәрмені күшейтіліп, айдың күні аманда әр жерлерде құрылған дала соттарының 

шешімдерімен туған халқына жан – тәнімен берілген кінәсіз, асыл азаматтар  

сәл қарсылық көрсетсе болды Сібірге айдалып, абақтыға жабылып, атылды. 

Жергілікті әкімшілік тарапынан жасалатын әлеуметтік әділетсіздік күнделікті 

дағдыға айналды. Олар қазақтарды ұрып соғып, мал – мүліктерін тартып алып, 

ойына не келсе соны істеп, жер аударылған мұжықтар үшін ешнәрседен 

тайынбады. Сауаты кем бұқара ел ішінен шыққан белсенділердің зорлық – 

зомбылығынан қажыды. Осындай жағдайды күн сайын көзбен көріп, жете 

ұғынған Міржақып Дулатұлы өз кезінің өзекті әлеуметтік мәселелер туралы 

тамаша тұжырымдар жасады. Шырт ұйқыда жатқан қазақ қоғамына саяси 

өмірге араласыуна, өзінің тәуелсіздігі мен келешегін ойлап “Оян, қазақ!” – 

деген атпен өлеңдер жинағын жазғанда ол 25 жаста еді. Ол: «Енді шенеуніктер 

біздің дінімізге, атадан мұра болып келе жатқан әдет – ғұрпымызды, біздің 

молдаларға ғана тиісті неке мәселесіне де араласа бастады, діни кітаптарды 

тұтқынға алды»[1,29]. Патшалық Ресейдің отарлау саясатының тақсіретін 

тартқан қазақ халқын оянуға, сол кездегі қазақ халқының өміріндегі ащы 

шындық, бекер өмір сүру үшін күресуге шақырды: 

Көзіңді аш, оян,қазақ, көтер басты, 

Өткізбей қараңғыда бекер жасты. 

Жер кетті, дін нашарлап, хал һарам боп, 

Қазағым, ендіжатужарамас – ты. 

1907 жылы «Серке» газетінде шыққан, отаршылдық саясаттың 

озбырлығын айқын көрсететін «Біздің мақсатымыз» атты тұңғыш 

мақаласындағы: «Қазағым менің, елім менің! Ең алдымен қазақ халқы – 

Россияға тәуелді халық. Оның ешқандай правосының жоқтығы ыза мен кек 

тудырады» — деген алғашқы сөздерінің өзі – ақ М.Дулатұлының өз халқының 

азаттығы жолындағы күресінің басты мұраты іспеттес. 1905 жылдан бастап 

қазақ халқының ұлт азаттық қозғалысын басқарған, қазақ ұлттық «Алаш» 

партиясының негізін қалаған, алашорда үкіметінің басшысы болған Әлихан 

Бөкейхан өзінің соңынан ерген жастарға – егер ұлтыңа пайдалы адам 

болғыларыңыз келсе, бәрінен бұрын орыс өкіметінің атамекеніміздегі жер 
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саясатын мұқият зерттеп үйренуге тырысыңыз, сізге не істеу керектігін осы 

саясаттың өзі – ақ көрсетіп береді деп кеңес беруі осы мәселенің қазақ үшін 

қаншалықты маңызды болғанын аңғартады. 

Міржақып Дулатұлы 1911 жылы жазған «Жер мәселесі» деген 

мақаласында қазақ үшін аса маңызды нәрсе – елді отаршылдыққа үндейді. 

Автор: «Ішкі Россиядан бұлттай көшіп келе жатқан мұжық алдағыға көз салуды 

үйреніс қылмаған қазақ халқын да ойға қалдырды. Бұрынғыдай көшіп жүру 

керек пе?» — деп сұрақ қоя тұрып, бұл мәселенің оңай емес екенін 

айтады[1,44]. 

Міржақып Дулатұлы «Қайтсек жұрт боламыз» атты мақаласында патша 

үкіметі құлап, ескі тәртіп жойылып, бостандық туғанына жыл жарым болғаны, 

осындай заманда қазақ сияқты халықтардың ұйымдасып, жұрт қатарына 

қосылып қалудың лажын іздестірудің қажеттігі туралы жазды. Бұл бағытта сол 

кездегі буынның алдында тұрған үлкен міндет -– келешекті ойлау еді. 

М.Дулатұлы Алаш азаматы екі жолдың айырығында тұрғандығын, бірі – 

құлдық жолы, екіншісі – жұрттық жолы екенін көрсете отырып: «Сөз байлаулы 

сол, әскеріміз болмаса, қазынамыз болмаса, біз автономия ала алмаймыз. 

Автономия алмасақ, жұрт бола алмаймыз. Қайтсек жұрт боламыз дегенді 

ойласақ, жауап біреу – ақ – әскеріміз болсағана жұрт боламыз» — деп кесіп 

айтады[1,363]. Мақалада содан кейінгі көтерілген үлкен мәселе – халықтың 

бірлігі. 

1918 жылдың 2 қаңтарында «Сарыарқа» газетіне шыққан «Жалпы қазақ 

– қырғыз съезі» деген мақалада Міржақып Дулатұлы өз алдына автономия – 

мемлекет болудың оңай еместігін ашық айта отырып, барлық қазақ баласына 

Алаш туының астына жиналуға шақырады. Ол: «Біз енді өз алдымызға 

мемлекет боламыз деп тұрмыз. Бірақ «боламыз» бен «болудың» екі арасы 

жермен көктей. Сондықтан «боламыз» деген соң болуға аянбай қам қылу керек. 

Боламыз деп бола алмай қалсақ, дүниеде онан артық қорлық жоқ, кез келгеннің 

қолында кеткеніміз» дейді [1,346 -347]. 

Туған халқының бостандығы мен ұлт ретінде қалыптасуын армандаған, 

оның жолына өмірін арнаған, тарихымыздың тағдырлы кезінде «Оян қазақ!» 

деп ұран тастаған, қарымды қаламымен жарқын болашаққа қызмет ете білген 

Міржақып Дулатұлының мұрасын оқу, игеру, оның рухани күшін бігінгі құрып 

жатқан қоғамда пайдалана білу бүгінгі ұрпақтың абыройлы міндеті болмақ. 

1907 жылы 3 шілде де Патша жарлығымен қазақтар мен Сібір және Орта 

Азияның тұрғылықты елдері Ресей Мемлекеттік Думасына қатысу құқығынан 

айырылды. Бұл шешім ұлттың өзін-өзі басқару мүмкіншілігін бұзып жойған. 

М.Дулатұлы өзінің «3 шілде заңы» атты мақаласында бұл шешім әділетсіз деп 

сынға алған. «Егер де қазақтардың мәселелерін шешу барысында қазақтардан 

шыққан депутаттар қатыспаса, ұсыныс жасайтын депутаттар қаншама білімді 

әрі шешен болғанымен мәселені шешетін тоқтам болмас»,-деп жазған. 

«Біздің міндетіміз» атты мақаласында М. Дулатұлы Ресейде қазақтар 

құқықсыз халық екендігін жазған. «Жиналған салық елдің пайдасына 

қолданылмайды. Қазақ халқының үстінен қарайтын министрлер, стражниктер, 
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урядниктер ұлықтылығы байқалады. Осы шенеуніктер, урядниктар қазақтарды 

қорлайды, оларды тонайды, білгенін істейді. Олар біздің дінімізге мазақ қылып, 

кітаптарымызға тиым салып, тәркілейді. Бұл шенеуліктер қазақтың жеріне 

мұжықтың аударуын бастап, сулы және құнарлы жерлерді «кесіп алды». Олар 

құқықсыз қазақ ие болған барлық нәрселерін алуға дайын. Шаруалардың 

айдалуы не үшін құрылды? Құнарлы жерлер аз емес, бірақ олардың барлығы 

байлардың қолында. Кедейлердің сол жерді сатып алуға мүмкіншілігі жетпейді. 

Жерсіз жүрген шаруалардан құтылу үшін әртүрлі министрлер, тәкаппар 

шенеуніктер, генералдар оларды қазақ даласына айдайды. 

Кең далада еркін жүріп, еркін тұрып, мал бағып, бар керегіміз малдан 

табылып, басқа нәрселерден керек қыла қоймаушы едік. Заманында сол 

қалпымыз жайлы да, жақсы да еді. Заман қазір сол қалыпты болса, қазақққа 

ғылым, өнер керек болмас еді. Адам ғылым мен өнер – үшін жаратылған емес, 

ғылым мен өнер адам үшін шыққан,адамның өз тіршілігіне керек болған кезде 

ойлап тапқан нәрселер. Не нәрсені де болса, адам керегі болса іздеп жоқтайды, 

қажеті жоқ нәрсені кісі іздемейді. 

Бұрыңғыдай кең даланы қазақ жалғыз мекшіктеніп отырған жоқ, 

басқаларда келіп тығылды. Басқалар дегеніміз патша үкіметінің жарлығы мен 

бұйрығы бойынша қазақ даласына келген келімсек мұжықтар. 1861 жылғы 

патша үкіметінің шаруалардың басы байлығын жою туралы жарлықтан кейін, 

қазақ даласына орыс шаруаларының қоныстануы басталды. 1867 – 1868 

жылдардағы уақытша ережемен 1880 – 1890 жылдардағы патша үкіметінің 

ережелерінен кейін қазақ даласына мұжықтарды қоныстандыру, орыстандыру, 

отарлау саясаты күшейді. Онымен қоса Ресей патшалығы мен Цинь империясы 

арасындағы саяси – экономикалық мәселелерді шешу барысында Жетісу 

өлкесіне ұйғырлар мен дүнгендер көшіріліп әкелініп, қоныстандырылды. 

Қалыптасқан жағдайларға байланысты басқа халықтармен араласы енді 

көбейді. Сынықтан басқаның барлығы жұғады демекші, қазақ жерінен 

айырылып қана қоймай, өзіндік ерекше ұлттық белгілері мен құндылықтарын 

жоғалта бастады. Өзгелерден кем болмай, тең боламын деген жұрт қатарынан 

қалмасқа тырысады. Тең болғанда адам болсын, жұрт болсын, білімі, өнерімен 

тең болады. Қалыспаймын дегенде осыларымен қалыптаспасқа 

тырысады[4,202]. 

Бізде негізгі зор адасқандық – өз ісімізді өзіміз істемей, өзгеге сенгендік. 

Өзіміз жай жатып сұрай берелік дейміз де, сұрай береміз. Сұрағаның алмақ 

түгіл, қазақ әлі алдыруымен келеді. «Жығылған күреске тоймас» деген, алмаса 

да қазақ сұрауын қоймайды. Сұрауда да парық бар екенін есіне де алмайды. 

Біреу сұрау бар – ол есікте тұрып, еңкейіп бас ұрып, жыламсырап, аяныш 

түсіріп, көңілін жібіту жөнімен сұрау. Бұл қайыршылардың сұрауы. Оған 

ойланбай, қамданбай, осал, оңтай нәрсе, тиын–сымн бере салады. Бұл – елеусіз 

сұрау. Екінші түрлі сұрау бар – ол төрде отырып, төьесінен тең ұстап, қадіріне 

сүйеніп сұрау. Бұл – елеулі сұрау. Бұл сұрағанның қолқасы ескерусіз жерде 

қала қоймайды. Сұрағанын бермесе де ойланып, қиналады [5]. 
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Қазақтың сұрауы бұл екі сұраудың қай түрі екенін өздері біледі. Біздің 

айтатынымыз: қазақтың сұраудан арманы да жоқ, сұрағанын алғаны да жоқ. 

Сонда да әлі сұрасақ молығар едік деп қамданады. Сұрағанынан молықса, 

қайыршылар молығар еді. Қайыршылықтан байығандар бек сирек. Есіктен 

есікке жүріп, қайыршылықпен күнелткен тіршілік қандай, өз бетінен кәсіп қып, 

мал жиып, өз еңбегімен күн көрген тіршілік қандай? Қайыршылықпен күн 

көремін деген – оңбайтын адамның ісі, сұраумен молығамыз деген оңбайтын 

жұрттың ісі. Біз осы күнге шейін сұраумен келдік, берер деген үмітті бақтық. 

Сұрағанымыз көп, алғанымыз қанша, есепке алып байқау керек емес пе? 

Сұрауымыз көп болып, алғанымыз жоқ болса, сұрауда не мағана бар? Өзгеге 

сенбей, өлмес жағымызды, өзіміз көздеп ойланып, қамдану керек емес пе? Жоқ, 

әлде басқа сұрауымыз жетпеген жері бар десек, толықтырылып сұралық. 

Сұрамай қалғанымыз жоқ екен. Сұрасақ та бермейді екен. Сұрағаннан ешнәрсе 

өнбейтін істі бойып, өзге жолын қарастырып, ақылдасуымыз тиісті емес пе? [5] 

Міржақып Дулатов қазақ тілінің жағдайы мен мәртебесінің төмендігі, 

қазақ тілінің дамуы мен алға басуы қазақ жазушыларынан басталу керек 

екендігін ұсынды. Өзінің мақаласын «Еңбекші қазақ» газетінде жариялап, қазақ 

жазушыларын сынға алды. Мақаладан үзінді келтірсек: «Біздің жазушылардың 

көбі – орысша оқығандар. Олар көбіне қазақшадан да орысшаға жетік. Жетік 

болмаса да, жетікке ұқсайды, жетік болып кқрінгісі келеді. Сондықтан олардың 

қазақша жазғаны да орысшаға ұқсап тұрады. Оны жазушының өзі секілді 

орысша оқығандар ғана болмаса, қара қазақ түсіне алмайды» [4,364-365] 

Қазақ тілін іске асыратын болсақ, қазақ әдебиетін күшейтеміз десек, ең 

алдымен, істің санын салмақтамай, сапасын ескеруіміз керек. Ол үшін қазақша 

деп жазылған сөздердің әлгі кемшіліктерін құрту керек. Оны құрту үшін әуелі 

сол кемшіліктің қандай екенін білу керек. 

Ол кемшіліктің бірі – дыбыс жүйесі жағынан болатын кемшілік. 

Жазушыларымыздың көбі қазақ тілінің дыбыс жүйесңн елемейді: орысшадан 

аударған сқздерді бұлжытпай, дәл айтуында жазады. Мысалы «Мәскеу» деп 

жазбай, «Москва» деп жазады, «коменес» демей, «коммунист» деп жазу. Осы 

сықылды сөздердің көбі ілім негізінде қарастырылып, тексеріліп, қазақ тілінің 

дыбыстық ерекшеліктері ескеріп, қазақ білімпаздарының сиезінде ондай 

сөздердің жалпы негіз де ашылып, тиісінше қаулы шығару жөн. 

Екінші кемшілік – сөз жүйесі жағынан болатын кемшілік, қазақша 

жалғау, жұрнақтарды елемегеннен болатын кемшіліктерді жою. Қазақ тілінің 

заңдылықтарын ескеру арқылы, негізгі буынға жалғанатын жұрнақ пен 

жалғаулардың қолдану заңдылығын жасап, ереже қабылдау. 

Үшінші кемшілік – сөйлеу жүйесі жағынан болатын кемшілік. Біздің 

жазушыларымыз сөйлем ішіндегі сөздердің алдында айтылатынын артына, 

артындағысын алдына әкеліп, сөздерін орысша тізеді. «Таймінер жолдас» 

деудің орнына «жолдас Таймінер» деу де сол кемшіліккке келеді [6]. 

Төртінші кемшілік – жалпы кемшілік. Бұл кемшілік жазушының 

орысшаны да жете білмегенінен болады иә орысшаға жетіктігі асқынып кетіп, 

білім буынына түсіп кеткеннен болады. Мәселен, «бөркім жарасады» деудің 
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орнына «бөркім жүреді» дейтіндер жоқтың қасы емес; «өзеннен өту» дегенді 

«өзен арқылы өту» дейтіндер де бар. Мұндай кемшіліктердің әрқайсысын өз 

алдына тексермесе, барлығын бір жалпы ережеге сыйғызуға болмайды. Бет- 

бетімен кеткен былық сөздерде ереже қайдан болсын. Дұрысында, мұндай 

кемшіліктерден құтылу үшін дыбыс жүйесі, сөз жүйесіндегі ережелердің де 

керегі жоқ, тек қана жазушының жазуын қазақша қылып шығаруға ниеті дұрыс 

болса болады: «түсінік беру» сықылды ерсі сөздердің ерсі екені орысшаға жетік 

жазушының өзіне де бірден сезіледі ғой. Сондықтан жазушы сөзін қазақша 

жазғысы келсе, орысшаға жетік те, қазақшаға шорқақ екенін көрсетіп қылу 

сықылды айрықша ниеті болса, ондай сорақылықты тілдің заңы жағынан 

тексерудің қажеті де жоқ. Ал қазаққа ат қойып, айдар та,у дұрыс емес. Қазақ 

даласында мәдени төңкеріс жұмыстары қолға кеш алынды деген пікірлер мен 

сыбыс дұрыс емес. Қазақ – мәдениет жағынан артта қалған елдердің бірі, бірақ 

мәдени құрылысы жөніндегі істеп отырған жұмыстарымыз әлі де нашар 

екендігі кімге де болса мәлім. Қазақ еңбекшілерінің көп заманнан бермен қарай 

қараңғылықтың құрсауынан шыға алмай келеді. Сөйткен қалың еңбекшілерді 

лезде басқа мәдениетті елдің қатарына түсіп, бір-екі жылдың ішінде 

мәдениеттендіріп жіберу оңай жұмыс емес [6]. 

Қалың еңбекшілерді жалпағынан мәдениеттендіріп жіберу үшін 

алдыменен мәдени күш керек, көп қарекет керек. Төңкерістің алғашқы 

жылдары түгіл осы бір-екі жылдың арғыжағында да бұл күштер біздің 

қолымызда жеткілікті түрде бола қойған жоқ. Қазіргі уақытта біз бұл қалыптан 

шығып келеміз, жалпы шаруашылық іргелі басып, оның өндірістік күші артып 

келеді. Онымен қатар ауылдарда мектеп саны көбейіп, еңбекшілердің оқу 

жұмысына ықыласы артып отыр. Еңбекшілер жұртшылығының осы екпінін 

еске алып, партия, үкімет мәдениет төңкерісін жариялап отыр. Еңбекшілердің 

таптық сезімін оятып, саяси саңылауларын көтеріп, соның арқасында 

еңбекшілер мәдениет төңкерісініңде маңызын түсіндіріп отыр – деп 1928 жылы 

«Еңбекші қазақ» газетінде өз мақаласында жариялыған. Бірақ біз бұл мақалада 

айтылып, жазылған мәліметтердің шындыққа жанасатындығын, қазақ 

қоғамындағы өзгерістердің дұрыстығын айта алмаймыз. Қылышынан қан 

тамған кеңес билігі кезеңінде газен бетіне сол заман сорақылығын жазу, 

жариялау мүмкін емес еді. Сондықтан Міржақып Дулатұлының айтайын деген 

сөздері жабулы қазан астында қалған. Біз білеміз қоғам дамуының бірнеше 

кезендері бар. Ол кезендер бір күн, ай, жыл мерзімінде ғана емес бірнеше 

ғасырларға созылуы мүмкін. Қоғам дамуы бір кезеннен екінші кезенге баяу, 

қоғамның дамуына байланысты жүреді. Ал патша үкіметі мен кеңес  билігі 

қазақ қоғамын артта қалған, патриалхалды қоғам деп сипаттайды. Қазақ тек мал 

баққан, көшпенді халық. Сауатсыз деп көрсетті. Бірақ қоғам дамы бір кезеннен 

келесі кезенге секіріп өтіп кетуі мүмкін емес жағдай. Көшпенді өмірден бірден 

капиталистік қатынастағы дамуға түсу, өнеркәсіп төңкерісін тез арада жүріп  

өту тарихқа қара-қайшы әрекет. 
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Қазақ қоғамында өнеркәсіпте, шаруашылықта заман талабына сай 

болған. Тарихи беттердің бұрмалануы мен жазылу, саяси қысым нәтижесінде 

бұрмаланған. 

Міржақып Дулатов мақалалардың негізгі тақырыптары Қазақстанның 

отарлануы, шаруашылық, жер мәселесі, 1916 жыл оқиғасы, тарихи тұлғалар - 

әдебиет, театр, баспасөз, оқулық жасау, халықаралық жағдай, ұлттық мінез 

сипаттары секілді толып жатқан салаларды қамтиды.Тіршіліктің шешуші 

тұтқасы, адам баласы байлығының кіндігі – жер мәселесін Әлихан 

Бөкейхановтан бастап алаштың көзі қарақты қайраткерлері ерекше көңіл бөліп, 

көптеген еңбектер, зерттеулер, мақалалар жазған. Міржақып Дулатұлы 

мақалаларында қазақ халқының Ресейге тәуелділігі, отарлық тепкідегі ел 

екендігі, атадан мұра боп келе жатқан әдет-ғұрыптың, тұрмыс-салттың, 

мұсылман дінінің қудалануы, орыстандыру, шоқындыру әрекеттерінің өршуі, 

шұрайлы жерлердің тартып алынып, олардың байлар, дворяндар, помещиктер, 

генералдар меншігіне айналуы, бұларға қарсылық жасағандардың қуғын- 

сүргінге түсіп, абақтыға қамалып, түрмелерде отырғаны ашық айтылады. 
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ӘОЖ 374.1 

САРЫНОВА А.К. 

Ш. Уалиханов атындағы №3 мектеп-лицейі, Өскемен қ. 

 

БАЛАЛАР АСПАПТЫҚ АНСАМБЛІНДЕГІ ЖҮРГІЗІЛЕТІН 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 

 

Бүгінгі күні орта мектептердің алдына әлемдік өркениетке ұмтылып, 

дүниеге іргелі ел ретінде танылып, тәуелсіздіктің тұғырын берік орнатып 

отырған Қазақстан Республикасының болашағын, яғни білімді-білікті, жан- 
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жақты дамыған, саналы азамат тәрбиелеу тәрбиешілердің, мұғалімдердің 

алдына қойып отырған жауапты міндет. 

Ән айту, аспапта ойнау жалпы музыканың адам тәрбиесіндегі орнына 

ежелден мән беріп келген. "Музыкалық әуендер жақсы мінез-құлық 

машықтарын, адамның қоғамдық мұраттарын қалыптастыруда елеулі рөл 

атқарады...Музыка мен ән адамда эстетикалық сезімдерді тоғызу арқылы кісінің 

өзін-өзі тәрбиелеуіне, бойдағы нашар қасиеттерден арылуына ықпал етеді" - 

дейдіғалым Әл-Фараби. 

Демек,бүгінгі таңда балабақша және мектепте жас ұрпақты жан-жақты 

етіп дамыту үшін білім мен тәрбие берудің ең тиімді мүмкіндіктерін, жолдарын 

зерттеп, орынды пайдаланудағы мұғалімніңнақты жұмыс жоспарын жоспарлау. 

Баланың мүмкіндігін ашу үшін жасалған жоспар баланы жан-жақты 

дамытып,нақты нәтижеге қол жеткізетіндей дәрежеде болуға тиісті. 

Бүлдіршіндердің адамгершілік, моральдық, этникалық, эстетикалық, 

музыкалық білім деңгейінің жоғарлауының кепілдігін қалыптастыруға 

бағытталған патриоттық сезімге бай, болашақ азаматын тәрбиелейтін 

тұжырымдама жобасын ұсынып отырмын. 

Тұжырымдама жобасы балалардың рухани және күш-қуат 

мүмкіндіктерін ашу, шығармашылық қабіліттерін дамыту, дарынын 

дәріптеу,интелектілігін байыту мақсатында патриоттық-азаматтық негізінде 

құрастырылды. Себебі, қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының егемен 

мемлекет ретінде нығайуы, өркендеуі жолында Қазақстандық потриотизім 

мәселесі дұрыс жолға қойылуына өз үлесімді қосуым қажет. 

Күнделікті жұмыстан жоспарланған іс шара бағдарламасын жүргізу 

барысында балалардың бойында отансүйгіштік, адамгершілік, қайрат-намыс 

сезімдері ұшталады. Осы айтылған қасиеттер арқылы адамгершілік идеалының 

қалыптасу тиімділігі артады. Бұл өскелен ұрпақты заман талабына сай азамат 

етіп тәрбиелеудегі негізгі құрал болып табылады. Адамгершілік идеал арқылы 

балалардың отан сүйгіштік қасиеттерін қалыптастырудың жолдары қоғамның 

әлеуметтік дамуының сипатына үнемі сәйкестендіріліп отырылуы қажет. 

Осындай ойды тұжырымдай келе менің жұмыс жоспарым "Азамат-патриот" 

моделі негізінде жоспарланды. 

Тәрбие жұмысының мақсаты: 

"Азамат-патриот" моделінің негізінде, жаңа инновациялық 

педогогикалық технологияларды пайдалана отырып тәрбиелеу мен оқытуды 

іске асыру, тәрбие жұмысын жаңашаландыру. 

Тәрбие жұмысының міндеттері: 

 Педогогикалық инновацияны меңгере отырып, интеллектуалдық, 

адамгершілік, рухани дамуына игі әсерін тигізетіндей оқу-тәрбие  үрдісін  

тиімді ұйымдастыру; 
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 Ұлттық тәрбие көзі ретінде халық музыкалық аспаптарының үнділігі, 

саздылығы, көркем эстетикалық тұстарын тереңірек талдау арқылы балаларды 

өз Отанының нағыз азаматы болуға баулып, оның ұлттық көз қарасымен 

санасын ояту. 

 Халық музыкасына құрметпен қарау ұлттық салт-дәстүрлеріміз бен 

әдет-ғұрпымызды қастерлеуге тәрбиелеу. 

 Үлкендерді сыйлау, кішілерге қамқор болуға үйрету. 

 Өзін-өзі дамытатын "Азамат-патриот" демократиялық және 

ізгілендіруге байланысты қабілетіне қарай көмектесе отырып, саналы тәрбие, 

сапалы білім беру. 

Тәрбие жұмысынан күтілетін нәтиже: 

Қоғам талабына сай, ұлттық рухтық бойына сіңірген шығармашыл, 

білімді, тәрбиелі, өз Отаның сүйе білетін, қабілеті мен рухани санасы дамыған, 

эстетикалық талғамы жоғары "Азамат патриот" күтіле. 

Оқу іс-әрекетінің тақырыбы: Сазды да, сырлы аспаптар 

Мақсаты: Қазақ халқының бай мұралары, соның ішінде ғажайып әндері 

мен күйлерін бүгінгі күнге жеткізген халық аспаптары туралы бала бойына 

сіңдіру. Бір әуеннің әртүрлі аспапта ойнаған сазын тыңдау, тану, салыстыру, 

ажыратуға үйрету. Ұлттық аспаптарда қарапайым пьесаларды орындауға 

талпындыру. Балалардың халық музыкасы, аспаптарына деген сүйіспеншілік 

сезімін арттыру, қазақ музыка өнерін құрметтеуге, адамгершілікке, ұлттық 

музыканы қадірлей білуге үйрету. 

Көрнекі құралдар: оқулық, аспаптар, интерактивті тақта, (слайдтар) 

үнтаспа, электронды оқулық. 

Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, сұрақ-жауап, слайдпен жұмыс, сергіту 

сәті, ойындар, аспаптармен ойнау. 

Алдын ала ұйымдастырылатын жұмыс: түрлі ұлттық саз 

аспаптарымен таныстыру, музыкаға саяхат, аспаптардың суреттерін  салу, 

көрме ұйымдастыру. 

Іс-әрекет кезеңі: Н.Тілендиевтің "Ата толғауы" күйімен балалар шаттық 

шеңберіне тұрады. 

Шаттық шеңбер: 

Әлемде нұр тыныштық, 

Әрбір бейбіт күн ыстық. 

Қайырлы таң, көк аспан, 

Жарқырайды қаламыз. 

Жайнай түсті даламыз, 

Қайырлы таң, балалар! 

Балалар сәлемдесіп қимыл іс-әрекет жасайды. 
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Жетекші: -Ал, балалар бүгінгі жаңа оқу іс-әрекетінің тақырыбы "Сазды, 

сырлы аспаптар." деп аталады.Мына бір жұмбақтың шешімін табайық. 

Ұзын мойын,екі ішек, 

Қатар-қатар тепкішек. 

Басып көрсең бір-бірлеп, 

Үн шығады күмбірлеп. Бұл не? 

Балалар "домбыра аспабы" деп жауап береді. 

Балалар интерактвті тақтаға назар аударады. 

Слайдтан аспаптардың суреттері көрсетіледі 

Ата-бабамыз өте ерте заманда халқымыздың ұлттық музыкалық 

аспаптарын ойлап тапқан. Алдымен ұлттық аспаптарды аңға шыққанда,жау 

келгенде және жауға шапқанда, бақсы-емшілер адамдарды емдегенде 

қолданған. Заман өте келе ұлттық аспаптарды ата-бабамыз ән, күй, жыр, айтыс 

өнерінде қоданып, қазақтың әуендерін ойнай бастаған. 

Аспаптарды малдың терісінен, сүйегінен, түйяғынан, ішегінен, қылынан 

және саз балшықтан, ағаш, қамыстан жасаған. 

Балалар үнтаспадан аспаптардың үнін тыңдайды. 

Музыка тыңдау: 1 Н.Тілендиев "Ата толғауы" 

2 Қорқыт "Ұшардың ұлуы" 

3 Құрманғазы "Ақсақ киік" 

4 Халық әні "Бипыл" 

Шығармаларды тыңдай отырып, аспаптың үнін,тану,салыстыру, 

ажырата білу. 

Жетекші: -Балалар алғашқы күйден қандай аспаптың үнін 

тыңдадыңдар? 

Балалар: Шаңқобыз,тоқылдақ,тайтұяқ, қоңырау,сазсырнай. 

Жетекші: -"Ұшардың ұлуы" күйінде қандай аспаптың үні естідік? 

Балалар: Қылқобыз. 

Жетекші: "Ақсақ киік" және "Бипыл" әуендерінде қандай аспаптың үні 

естіледі? 

Балалар: Домбыра және жетіген аспабы. 

Жетекші: -Аспаптардың үндерінде қандай айырмашылықтар бар? 

-Балалар біз осы әуендер арқылы аспаптардың үнін тыңдап,ажырат 

білдік. 

Ән айту: И.Нүсіпбаев "Домбыра сазы" әні. Әр композитор қазақтын 

киелі аспабы домбыраны әр түрлі әнге салып жырлаған. 

-Әнде қандай аспап туралы айтылған? 

-Домбыра аспабы туралы қандай ән білеміз? 

-Әннің мазмұны не туралы? 

-Әнде "домбырамен жырлаған" деп кімдерді айтып отыр? 
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-Яғни,халық іштегі қайғысын  да,шерін де, қуанышын да домбыра 

арқылы жырлаған екен. 

-Ән қандай көңіл күйде жазылған? 

-Ән сендерге ұнады ма? 

Әнді аспапқа қосылып орындау. 

Әуенді қимыл-қозғалысы: халық әні "Бипыл." 

Домбырамен қосылып ән айтып, күй тартып қана қоймай, осы аспаппен 

билеуге де болады. Домбыраны иыққа асып аяқты өкшеге қойып, кезек-кезек 

музыка ырғағымен түрлі би қимылдарын жасау. 

Музыкалық аспапта ойнау: Халық әні "Еркем -ай" әні. 

Балалар қолдарына ұрмалы және сілкілмелі (асатаяқ, тайтұяқ, 

шылдырмақ, үшбұрыш, қоңырау, дабыл, даңғыра, дауылпаз) аспаптарын 

ұстайды. Шеңберге тұрады. Аспаптардың сүйімделуімен (ритм) ырғақты ұстай 

отырып, шығарманы орындау. Аспаптың сүйімделуімен орындалған 

шығармадан үндестікті сезіне білуге және бірге ойнай білуге үйрете отырып 

қадағалау. 

Сергіту сәті: "Сырнай мен дабыл" 

Жетекші: Ойнап көрші сырнайды, 

Сырнай былай жырлайды. 

Балалар: гу-гу -гу -гу. 

Жетекші:  Соққанда дабылды, 

Үн шығады жаңғыра. 

Балалар: даң -даң -даң -даң. 

Музыкалық-дидактикалық ойын: "Қай аспапта ойнаймын?" 

Ойынның мақсаты: Қазақтың ұлттық аспаптарының (ішекті, ұрмалы, 

үрмелі) өзіндік тембрлік дыбысталуымен таныстыру, ажырата білуге үйрету. 

Аспаптарда ойнауға машықтандыру,қызығушылықтарын арттыру. 

Ойынның шарты: Балаларға аспаптардың (домбыра, қобыз, сазсырнай, 

асатаяқ, дауылпаз, т.б.) суреттері бейнеленген карточкалар ұсынылады. Музыка 

жетекшісі ширма артында жасырып бір аспапта ойнайды. Балалар мұқият 

тыңдап, аспаптың дауысын ажыратып,лайықты суретті көрсетеді. 

Қорытынды: Балалардан сұрақ-жауап арқылы аспаптардың атын 

пысықтау, топқа қысқаша қорытынды. Балаларды қолдау мадақтау. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық. 

Көріскенше күн жарық, 

Сау -саламат болайық. 

Күтілетін нәтиже. 

1. Шығарманың ырғағын сезініп, белсенді орындай біледі. 
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2. Қазіргі жаңа талапқа сай интерактивті тақтамен жұмыс жасап музыка 

сабағына деген қызығушылықтары артады. 

3. Аспаптарды ұстауды, қағуды дыбыс тембрін айыра білуді үйренеді 
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ТЛЕУГАЛИКЫЗЫ А. 

«К. Бозтаев атындағы қазақ мектеп-гимназиясы» КММ, ШҚО, Аягөз қ. 

 
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ САЛАСЫНЫҢ ЖАҢА КӨКЖИЕГІ 

 
Жақсы мінез бен ақыл күші 

біріксе – бұлар адамгершілік қасиеттер 

(Ыбырай Алтынсарин) 

 
Бірінші Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа  бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласы ұлттың алдағы кезеңдегі жүріп өтер айқын 

жолын көрсеткен тарихи құжатқа айналды.«Рухани жаңғыру» - еліміздегі білім 

берудің бүтіндей жүйесінің айрықша «мүмкіндіктер кеңістігіне» айналуда. 

Рухани жаңғырудың негізі - халықтың, жеке адамның тұлғаға айналуы. Әр 

заманның өз міндеті, ұрпаққа қояр талабы бар демекші, мемлекеттің дамуы - 

ұрпақтың уақыт талабына сай бейімделіп, мәдени ортаға қалыптасуға деген 

ұмтылысына байланысты. 



186  

Рухани жаңғырудың бірнеше бағыттарын атап өтсек: 

1. Ұлттық бірегейілікті сақтау. 

2. Бәсекелік қабілет 

3. Прагматизм 

4. Білімнің салтанат құруы.[1] 

Бұл мектептің тәрбие және идеологиялық жұмыстарын жүйелеуге кең 

мүмкіндіктер ашады. Осы мақсатта біз рухани білім беру бағдарламасын 

дайындау және жетілдіріп отыру негізгі міндеті болып табылады. Ұлы Абайдың 

философиясындағы танымдық-ағартушылық ойлардың «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасында көтерілген мәселелермен үндесіп жатқанын байқауға болады. 

Абай философиясы еш уақытта ескірмейтін, замана сұраныстарына лайықты 

жауап табуға болатын жауһарлардың қатарында. Сондықтанда тәрбие ісінде 

Абайдай ойшылдарымыздың еңбектері де қолға алған тағдырлық маңызы үлкен 

осы ұлы іске септігін тигізері анық. Осы мәселелерді іске асыру үшін ең бірінші 

қажеттілік - жастарды Елбасының еңбектерімен кең ауқымды танысуға 

мүмкіндіктер туғызу. Сана сезімі биік, дүниетанымы мол, парасаттың, 

мәдениеттің, салт-дәстүрдің құндылығын түсінген адамға бұл мақалада ұлттың 

алдағы кезеңдегі жүріп өтер бағыт жолы айқындалған.Өздеріңізге белгілі 

қазіргі жаһандану үрдісінде елімізде бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу басты 

назарда болып отыр. Ал адамның жан қазынасын, адамгершілік болмысын 

қалыптастыруда кей адамдардың түрлі жағдайлармен бір-бірін түсінбеуі де сіз 

бен бізді толғанырады. Өйткені біз сол қоғамның ішіндеміз, яғни оның 

мүшесіміз. Иә, бұның бәрі шындық десек артық болмас. Бәсекеге қабілетті 

ұрпақты жан-жақты қылып тәрбиелеу үшін алдымен жан қазынасының 

негіздерінің бірі, сенімділік пен шындықтың бастауына үңілу керек шығар. 

Еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы – бүгінгі мектеп қабырғасында 

отырған бүлдіршіндер екені мәлім. Олардың қамын ойлау баршамыздың 

парызымыз. Кез- келген мектептің мақсаты мен мұраты өркениетті елдердің 

қатарынан көріну, жер мен жер байлықтарын ысырапқа салмай игере білетін 

ұрпақ тәрбиелеу. Ол үшін бүгінгі жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие 

бере отырып, елдің өткенін, ұлттың тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін,  

табиғат ерекшеліктерін етене таныстыру қажет. «Тәрбиесіз берілген білім 

адамзаттың қас жауы, келешекте оның өміріне опат әкеледі, адамға ең бірінші 

керегі тәрбие» - деп Әл-Фараби айтқандай, педагогика ғылымының зерттейтін 

негізгі мәселелерінің бірі - тәрбие.[2] 

Адамгершілік — бұл рухани тәрбие. Адамгершілік - адам бойындағы ең 

асыл қасиет және адамзат баласының ең жоғарғы мақсатына бағытталады. Бұл 

қасиет адамды мейірімділікке, Отанын, елін, отбасын сүюге үйретеді. Егер 

адамда адамгершілік қасиет болмаса, ол адам өз - өзін сыйламайды. 
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Рухани - адамгершілік тәрбиесі - өзіндік сананы дамытуға жағдай 

жасауды, жеке тұлғаның әдеп ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары мен 

дәстүрлерімен келістірілетін моральдік қасиеттерін және бағдарларын 

қалыптастыруды болжайды. 

Адамгершілік тақырыбы- мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. 

Адамгершілік тәрбиесінің әрқайсысының ерекшеліктерін жетік білетін ұстаз 

халық педагогикасын ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүрлерді, әдет- 

ғұрыпты жан-жақты терең білумен қатар, өркениетті өмірмен байланыстыра 

отырып, білім берудің барлық кезеңдерінде пайдаланғаны дұрыс. Ата-ананың 

болашақ тәрбиесі үшін жауапкершілігі ұрпақтан –ұрпаққа жалғасуда. «Балапан 

ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі»дегендей, ата-ананың күн сайын атқарып 

жүрген жұмысы- балаға үлкен сабақ. Жас балалардың үлкендер айтса, соны 

айтатынын, не істесе соны істегісі келетінін бәріміз де білеміз. Баланың үйден 

көргені, етене жақындарынан естігені-ол үшін адамгершілік тәрбиесінің ең 

үлкені, демек жақсылыққа ұмтылып, жағымды істермен айналысатын адамның 

айналасындағыларға көрсетер мен берер тәлімі мол болмақ.. 

Бірінші Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласында тарихтың өткеніне көз жүгіртіп, жаңа тарихи 

кезеңдерге жан-жақты баға бере отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа 

деген өзінің парасатты пікірлері мен көзқарасын білдірді. «Екі дәуір түйіскен 

өліара шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы 

болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр… Мен 

барша қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау 

ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға 

деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты қағидасы», -деп ел 

келешегіне үміт артады.[1,3] 

Ендеше, рухани жаңару арқылы әлем мойындар табысты ел болып, 

жарқын болашаққа деген сенім мен үмітті үндестіре отырып, баршамыз бірлік 

туы астында бақытқа бірге жетейік! 
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СЕКЦИЯ № 4 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» ҚОҒАМДЫҚ САНАСЫН ЖАҢҒЫРТУ 

КОНТЕКСТІНДЕ ҚҰНДЫЛЫҚТЫ-БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМДІ 

ІСКЕ АСЫРУ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОЗНАНИЯ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

 
 

ӘОЖ 378. 016: 911(574) 

ДӘУКЕНОВА Б.С., ҚҰМАРБЕКҰЛЫ С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ 

Республикамыз дамудың жаңа жолына түскен кезеңде жас ұрпақты 

ізгілікке, эстетикаға, отан сүйгіштікке баулитын экологиялық білім мен тәрбие 

берудің маңызы арта түсуде. 

Себебі, "табиғат - қоғам - адам" жүйесіндегі қарым - қатынастардың 

шиеленісуі жылдан - жылға күшейіп, экологиялық зардаптар тіршілікке қауіп 

төндіріп отыр. Экологиялық тәрбие экологиялық білімділікпен тығыз 

байланыста қалыптасады.. Экологиялық білім беру бағытында экология 

ғылымында негізгі ұғымдар мен түсініктер бар, олардың негізділері: 

"экологиялық сана", "экологиялық сауаттылық", "экологиялық этика", 

"экологиялық мәдениет", "экологиялық білім", т.б. Экологиялық ұғымдардың 

мәнін әрбір оқушы білуі тиіс. Ұғымдарды түсіну оқушылардың табиғатқа деген 

көзқарасын қалыптастырады. 

Ауа - табиғаттың ажырамас элементі, онсыз жан баласы дем алуы, 

қоректенуі, жылу мен жарықты қабылдауы мүмкін емес. Қысқасы, табиғатсыз 

тірлік те, өмір де жоқ. Сондықтан да қоршаған ортамыз - табиғатқа деген қарым 

- қатынас терең ізгілік пен адамгершілікке ұласуы қажет. Осымен қатар табиғат 

- адамдар үшін таным мен эстетикалық қарым - қатынастардың нысаны. Оның 

тартымды құпия сырына енудің өзі терең ғылыми көзқарастың қалыптасуына 

ықпал жасайды. Осыған орай, экологиялық мәдениетті адамның негізін 

қалаушы бастапқы, міндетті және жалпыға ортақ берілуі тиіс экологиялық 

тәрбиенің қажеттілігі туындайды. Жоғарыда атап кеткендей, экологиялық сана 

толығымен экологиялық білімді қамтыса, оның құрамдас бөлігі эстетикалық 

сезімдер мен экологиялық жауапкершілік болып табылады. 

Біздің Отанымыз-Қазақстан. Қазақстан дүние жүзіндегі табиғат 

байлығымен ерекшеленетін ірі елдердің бірі деп есептеймін. Ал біздің 

әрқайсысымыздың адамзаттық әрі азаматтық борышымыз – еліміздің байлығын 

ысырап етпей, ластамай, оларды ұқыпты, тиімді пайдалану және табиғатты 

қорғау. 
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Осы орайда, жалпы ерте кездердің өзінде-ақ табиғатқа деген оңды 

көзқарастар болғанын айта кету орынды. 

Мысалға философ Ф. Энгельс өзінің «Табиғат диалектикасы» еңбегінде: 

«Біз табиғатты жеңдік деп шаттанбайық, себебі әрбір жеңісіміз үшін, табиғат 

бізден кегін алып отырады. Осындай жеңістердің аяғы біз күтпеген 

нәтижелерге, дағдарыстарға әкеліп, бұл жеңістердің маңызын жоққа 

шығарады», - деген еді[1]. 

Ал осыдан екі жылдай бұрын сол заманның ғалымы Эпикур: «Табиғатты 

қорлауға болмайды, адамдар өзіне қажетті тілектерін, оның ырқына көне 

отырып, залал келтірмей іске асыруы тиіс...», - депті. Міне, сол кездің өзінде-ақ 

ғалымдар экологиялық мәселеге ерекше алаңдаушылық білдірген екен. 

Осылайша, экология мәселесі бүгін ғана толғандырып тұрған мәселе 

емес. Ол ғасырлар бойы ғалымдардың зерттеуінде келе жатқаны белгілі болды. 

Ал адамға экологиялық тәрбие мен білім берудің маңыздылығы сонау 

ІХ-ХV ғасырлардан ғұламаларымыз Ә. Фараби, Ж. Баласағұн, М. Қашқари Қ.А. 

Яссауи, Қорқыт бабаларымыздан бастау алып келеді[2]. 

Қоршаған ортаны қорғау мәселесі қай кезде де күн тәртібіндегі өткір 

қойылып отырған мәселе болып отыр. Осыған орай, қоршаған ортаны 

бүлдірмеу, бұзбау, тоздырмау – әр адамның қасетті борышы деп білеміз. 

Дегенмен осы табиғатымызды қорғау, сақтау мәселесінде біздің 

қоғамдағы адамдардың ой-пікірі, әрекеттері де әр түрлі болып отырған сияқты. 

Олай дейтінім, кейбір адамдар ластап, білмеген кейіпте жүрсе, енді біреулері - 

«табиғат еш өзгермейді ғой», сол мен баяғыда көрген қалпы деп жүреді. Ал 

үшінші біреулер, табиғатты бағындырғысы келетін ойда жүреді. 

Бүгінгі күні Жер-ананың жағдайы адамзатты қатты алаңдатып отыр. 

Жалпы бүгінгі экологиялық жағдайды апат деуге де келеді. Олай болса, 

экологиялық апат бүкіл әлемді алаңдатып отыр. 

Алып зымырандар, атом станциялары, зауыттар мен фабрикалар, 

көліктер, тіпті ғылыми жетістіктер де өмірімізге байлық әкелумен қатар, қауіп 

те енгізуде. 

Бүкіл адамзат қауымы осы сияқты экологиялық зардаптардан 

алаңдаулы. 

Бүгінде қоғамымыздың алдында тұрған негізгі мәселенің өзі – табиғатты 

қорғау, табиғи байлықтарды үнемді пайдалану. 

Сондықтан да Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау – 

үкіметімізді саяси, экономикалық және әлеуметтік міндеттерінің негізі болып 

саналады. 

Экологиялық жағдайдың нашарлауы адамның денсаулығына да орасан 

зор нұқсан келтіріп отыр. 

Табиғат тепе-теңдігін қалпына келтіріп, қоршаған ортаға 

жанашырлықпен қарау, табиғат қазынасының, оның ішінде адамның өзін 

сақтап қалу мәселесі адамның экологиялық сауатты болуын талап етеді. 

Сондықтан жас ұрпаққа экологиялық білім ебру – мектептердің басты 

міндеті. Жалпы Дүниежүзілік тәжірибелерді сараптай келе біздің 
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республикамыздың оқу жүйесіндегі 1999 жылы экологиялық білім берудің 

мемлекеттік бағдарламасы ұсынылғаны белгілі. 

Оның  негізгі  мақсаты – көпшілікке, оның ішінде жасөспірімдерге 

үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие беру. 

Экологиялық тәрбие мен білім берудің жүйелері: 

- мектепке дейінгі мекемелерге экологиялық тәрбие беру; 

- мектеп қабырғасында экологиялық тәрбие мен білім бер; 

- арнайы білім беретін колледждерде экологиялық білім беру; 

- көпшіліктің экологиялық сауатын ашу [3]. 

Экологиялық тәрбиенің мақсаты – жас жеткіншектердің экологиялық 

көзқарасынғ санасын және табиғатқа үлкен парасаттылық пен жауапкершілік 

қарым-қатынасын қалыптастыру. 

Экологиялық тәрбие – бұл адамдардың сезіміне, санасына 

көзқарастарына әсер ету әдістері. Ол азаматтардың санасының артуына,  

табиғат ресурстарына ұқыптылықпен, үнемшілдікпен қарауға, оған жаны ашып 

қарауға, табиғи ортада өзін өнегелі ұстауға әсер етеді. Экологиялық тәрбие 

қоғамдық өмірдің барлық салаларын қамтып, бірнешедеңгейлерде жүргізілуі 

қажет. 

Көптеген педагог-ғалымдар адамның табиғатқа қарым-қатынасы оған 

деген сүйіспеншілік сезімі жас кезде алған тәрбиеге тікелей байлансты екенін 

айтқандары белгілі. 

Табиғат қорғау мәселесін педагогикалық мәселелердің негізі деп 

атау орынды. Табиға, Отан, Атамекн деген ұғымдар бір-біріне өте жақын 

мағыналы сөздер. Сондықтан да туған жеріміздің тамаша табиғатын сүю, 

қастерлеу – біздің міндет. 

Оқушыларды экологиялық тәрбиелеуарқылы сұлулық, табиғаттың 

сұлулығын көру, сезімталдық, экологиялық мәдениет сияқты тамаша 

қасиеттерді береміз. 

Экологиялық мәдениет – барлық рухани өмір мен ісімізде көрінетін 

адамзат мәдениетінің негізгі бөлігі. Табиғаттың құндылығын түсініп, қоршаған 

ортаға деген ізгілікті, мейірімді қарым-қатынаста болатын ерекше қасиет. 

Жалпы алғанда мектепте экология арнайы пән оқытылмайды. Оны 

ескере отырып, аз ғана уақыт ішінде басқа пән сабақтарында оқушыға 

эклология ғылымынан белгілі бір ғана білім беріледі. Әлбетте, оқушылар 

экология жөнінен өздерін толғандырып жүрген мәселелерден мәлімет білгісі 

келеді. Осы орайда, оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруда 

қосымша білім берудің, сыныптас тыс жүргізілетін жұмыстардың рөлі аса 

жоғары. Оқушыларға табиғат әсемдігін түсінуге, байлықты, молшылықты 

бағалауға, қадірлеуге үйренуге жол ашылады. Сонымен  қатар, 

табиғатбайлығын үнемдеп пайдалана білуге үйренеді. Жасөспірімдердің 

табиғат пен қарым-қатынасын жақсы жолға қоюда өлкетану жұмыстарының 

мәні зор. 

Табиғатты ғылыми тұрғыда түсіндіруде өлкетану мұражайларының 

жұмысын ұйымдастыру өз нәтижесін берері анық. 
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Мектептерде экологиялық тәрбие мен білім беруде жинақтау сабақтары, 

семинарлар, конференцияларды ұйымдастырып өткізу де айтарлықтай өз 

жемісін береді. Пәнаралық байланыс ретінде жүргізілетін сабақтар да аса 

маңызды. Осы ретте география пәнінің атқаратын рөлін де атауғаболады. 

Географияны оқыту арқылы әр өлкенің өз табиғатын, табиғи жағдайларын 

танытамыз. Бұл сол өлкенің жастарының болашақта өз ауданының табиғи 

құрылымын, жақсы білуіне, жер жағдайын ескере отырып жұмыс жүргізуіне 

көмек көрсетеді.Сондықтан география пәні арқылы жердің геологиялық 

құрылысын, рельефін, климатын, суынтопырағын, өсімдіктер мен жануарлар 

дүниесін, толықтай қарап үйренеді. 

Бүгінгі күні табиғатта болып жатқан өзгерістерді, экологиялық 

жағдайдың қиындығын, оның себептерін балаларға жасырмай айту қажет. 

Арал, Балқаш мәселелері, Семей полигоны және тағы басқа да адам 

қолымен жасалған экологиялық жағдайларды балалардың білгені жөн. 

Байқоңыр маңынадғы тұрғындар арасында аурудың көбеюі кімнің болса да 

жанына батады. 

Экология мәселесі адамзат өркениетінің аса зор мәселелерінің бірі 

болып отырған кезде экологиялық білім мен тәрбие беруді көтеру қажет. 

Оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыратын қызықты үйірмелер, 

дөңгелек үстел, халықаралық байланыстар, кештер мектептерде өткізу қажет. 

Экологиялық тәрбие беруді арнайы бір жүйеге келтіру арқылы жүзеге асыруға 

болады. Ол үшін жүйеге білгілі бір мазмұн, әдіс, құралдар, сонымен қаатар, 

оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттерін ұйымдастыру да орынды болады. 

Оқушыларға экологиялық тәрбие беруде өз туған өлкесінің табиғатын 

оқып үйренудің мәні зор. 

Табиғатты қорғау жұмыстары, оған деген сүйіспеншілікті қалыптастыру 

баланы кішкентайынан үйреткен өз жемісін береді. 

Қазіргі кезде орман, тоғайлардағы жасыл жапырақты қарағай, қайың, 

таоқл сияқты ағаштарды, өсімдіктерді, көлдер мен теңіздерді қорғаудың және 

оларды дұрыс пайдаланудың адамдар үшін маңызы өте зор. 

Экологиялық тәрбие еңбек тәрбиесімен де байланысты. Өйткені 

өндірістік іс-әрекеттің барысында адам қоршаған ортаға тікелей әсер етеді. Бала 

бақшаларда, мектептерде, оқу орындарында экологиялық білім мен тәрбие 

мазмұны еңбек арқылы іске асырылады. Осыған орай табиғатты ұтымды 

пайдаланудың ғылыми білімге негізделетінін балалардың түсінуі қажет. 

Жаңа ғасырда табиғатсыз баланы тәрбиелеуді елестету мүмкін емес. 

Сондықтан да оқушылардың табиғат аясында істейтін жұмыстары, іс- 

тәжірибелік, сарамандық жұмыстарды жүргізуді жандандыру қажет. Әр түрлі 

бағыттағы серуендер, жорықтар ұйымдастырудың да мәні зор. 

Жалпы білім беретін мектептерде оқушыларды табиғатты қорғауға 

тәрбиелейтін мектептен тыс жұмыс түрлері де сан алуан. 

Экологиялық білім мен тәрбие берудің мүмкіндіктері де мол. Мектептен 

тыс келесі жұмыстарды: танымжорық, апталық, үйірмелер және  

факультативтер («Этноэкология», т.б.) 
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Экологиялық тәрбие беру тәжірибесінде ойын әдістерін қолдану орынды 

болып табылады. Экологиялық ойын – экологиялық білім берудің ең нәтижелі 

формасы. Экологиялық ойын түрлері: ұжымдық, іс-қимылдық, оқыту ойыны, 

еліктеу ойыны, іскерлік ойыны, рөлдік ойын. 

«Космостық экспедиция» ойынын жүргізу өте падалы. Яғни, белгісіз 

ғаламшардан келген ғылыми топ біздің планетамыз туралы есеп беруге тиісті. 

Оған қоса, экспедиция мүшелерін жердегі адамдармен қандай да бір байланыс 

жасауға тыйым салады. Экспедиция құрамына зоолог, ботаник, геолог, физик, 

химик, океанолог, палентолог кіреді. Ойын түрлері «Табиғат қаласы», 

«Ботаникалық бақ», «Зоопарк»,жануарлар туралы викториналар, суреттер 

галереясы, жұмбақтар шешу сияқты сыныптан тыс жұмыстар өте тиімді[4]. 

Табиғат пен адам арасындағы тепе-теңдік бұзылмаған, халқымыздың 

ауыз әдебиетінде де осы табиғат, жер, су, өсімдік, жануарлары бар дүниесіне де 

өте мән берілген. Ата-бабамыздың өмірлік тәжірибесінен жинақталған, аңыз, 

әңгіме, нақыл сөз, мақал-мәтелдерінен халық даналығын танып білуімізге 

болады. 

Мысалы, 

Жаздың бір күні 

Қыстың мың күніне татыр – деп жаздың жайма-шуақ, елге жайлы 

екендігін айтса, мына бір мақалында: 

Тау мен тасты су бұзар, 

Адамзатты сөз бұзар 

деп, адам мен табиғатта болатын өзгерістермен байланыстыра отырып 

атады. 

Жер қадірін жете түсінген, жаз-жайлауда, қыс-қыстауда жүргенде 

жайылатын жерін тоздырмауды да ойлаған екен. 

Тау кезеңсіз болмайды, 

Өлке өзенсіз болмайды – деп, өмірі көшіп-қонудан басталған 

халқымыздың даналығының бастауы болған табиғат сырын игеріп, оның сан- 

алуан құбылыстарын түсінкге ұмтылды, табиғатпен тіл табысты. 

Қорыта айтқанда, қоршаған ортаға қамқорлық жасау, оның бар 

байлығын адам игілігі үшін мейілінше ұтымды падалану, қорғау және көркейту 

ісі бүгінгі күні күн талабына сай туындап отырған мәселе. 

Табиғатымыз қаншама бай блғанымен, оның сан алуан ресурстары 

шексіз еме. Сондықтан экологиялық білім беру үздіксіз берілуі қажет. 

«Табиғаттың – әр беті терең мазмұнға толы бірегей кітап» деген еді 

И. Гете. Олай болса, мазмұнға толы табиғатымызды сақтап қалу 

экологиялық білімді талап етеді. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи в условиях 

глобализации и унификации культуры имеет особое значение. Программная 

статья Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»[1] 

направлена на возрождение национального самосознания, укрепления 

этнокультурной и гражданской идентичности, формирования ценностей 

казахстанского патриотизма и толерантной культуры. Современная 

казахстанская молодежь должна знать свою национальную культуру и  

историю, свои национальные святыни, вклад исторических личностей в 

развитие государства и культуры, оберегать историко-культурное наследие, 

воспроизводить в повседневной и профессиональной деятельности ценности 

своей культуры. 

Концептуальное перосмысление собственной истории и культуры в 

свете современных цивилизационных и модернизационных процессов позволит 

сформировать подлинно научное и объективное представление о современной 

социокультурной действительности, определить конкретные механизмы и 

способы модернизации общественного сознания, в том числе и в направлении 

духовно-нравственного воспитания казахстанской молодежи. 

Програмная статья Елбасы Назарбаева Н.А. определяет концептуальные 

направления деятельности государства и казахстанского общества в 

достижении социального идеала цивилизованного общества, в повышении 

своего инновационного потенциала путем развития человеческого капитала, 

формирования всесторонне развитой личности новой формации, культурного 

человека в самом широком смысле этого слова. В этой связи перед системой 

образования Республики Казахстан встают принципиально новые задачи и 

повышается социальная ответственность каждого педагога в реализации и 

достижении целей духовно-нравственного и патриотического воспитания 

современной казахстанской молодежи, формирования толерантной культуры и 

бережного отношения к историко-культурному наследию. 

Без знания своего прошлого и богатого историко-культурного наследия 

будет трудно понять наше настоящее, а тем более предвидеть горизонты и 
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перспективы развития в будущем. Взглянув в прошлое судьбы народа и 

государства мы можем увидеть не только трудности и невзгоды прошлого, но и 

периоды взлета и великих побед, предопределивших его дальнейшее развитие и 

современное состояние.Наше отечественное культурное наследие является 

важнейшим признаком цивилизованного общества, оно включает в себе 

духовно-нравственные и материальные ценности, которые не просто переходят 

от одного поколения к другому, а требуют приложения огромных усилий и 

средств в национальном, государственном масштабе, чтобы не потерять их. 

Только расширяя знания, изучая реальную историю, философию и культуру 

нашей страны, мы сможем глубже осмыслить нелегкие уроки истории нашей 

страны - Республики Казахстан. 

Программа «Рухани жаңғыру» нацеливает нас на сохранение историко- 

культурного наследия, осознания целостности, идентичности, нерушимости 

нашего государства, которое создали и отстояли наши предки на протяжении 

долгих веков. В период глобальных модернизационных процессов от каждого 

из нас требуется вносить посильный вклад в его дальнейшее развитие. Сегодня 

важное значение приобретает сохранение культурного наследия  каждого 

народа в современных условиях - в век компьютерных технологий, 

цифровизации и глобализационных процессов, что ведет к утрате, унификации 

культурных ценностей народов мира. 

Программа «Рухани жаңғыру» - это культурное наследие казахского 

народа, является предметом пристального внимания и изучения, сохранения 

историко-культурного наследия Казахстана для подрастающих поколений. 

Президент Назарбаев Н.А. говоря о программе «Мәденимұра» писал, что 

необходимо создание целостной системы изучения огромного культурного 

наследия народа, в том числе и современной национальной культуры, 

фольклора, традиций и обычаев, воссоздание историко-культурных и 

архитектурных памятников, имеющих особое значение для национальной 

истории, создание на государственном языке полноценного фонда 

гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой научной 

мысли, культуры и литературы. Безусловно, история и культура - это особая 

область знания о прошлом, и она неизбежно находится в теснейшем контакте и 

с политикой, и с философией, и с культурой, и с социологией [2]. 

Программа модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» и 

культурное наследие играют жизненно важную роль в формировании 

культурной и гражданской идентичности, гражданственности, патриотизма 

современной казахстанской молодежи в русле смены идеалов, ценностей. 

Задача «Рухани жаңғыру» заключается в изучении правдивого и объективного 

понимания культурного наследия, философии и истории Казахстана, которая 

формирует основы мировоззренческих позиций и чувства патриотизма  к 

Родине у молодёжи. 

Программа «Рухани жаңғыру» направлена на переосмысление с позиции 

объективности, правдивости, документальности, а также с позиции новых 

информационных источников, где значительное внимание уделяется вопросам 
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внутреннего саморазвития всего казахского общества, охватывая все этапы 

исторической периодизации развития человечества на территории 

современного Казахстана. 

В нашей стране созданы все условия для возрождения и развития 

культуры, традиций, языка, формирования и развития национальной 

интеллигенции. В современных условиях идеологической основой, 

интегрирующей нацию, выступают идеи «Казахстан - моя Родина», «Казахстан- 

наш общий дом». Приверженность этим идеям предполагает: 

- любовь к Родине, обеспечение ее независимости и целостности; 

- уважение чувства национального достоинства и гражданственности; 

- сохранение языка, культуры и народных традиций. 

Cегодня мы живем в реальности ХХI века- века цифровизации и 

информатизации, которая уже существенно изменилась, поэтому проблема 

становления личности, проблема духовно-нравственного воспитания молодежи 

- главная проблема философии, педагогики и государства. Программа «Рухани 

жаңғыру» призвана по-новому обеспечить трансляцию национальной культуры 

и формирование национального самосознания, развитие у молодёжи ценностей 

от родной культуры к общеказахстанской и через нее - к мировой. 

Одной из главных задач сегодня, являются проблемы воспитание 

поколения, хорошо знающего традиции родной культуры, любящего историю 

своего народа - поколения, которому можно доверить будущее страны. 

Программа «Рухани жаңғыру»- это глубокий по содержанию и 

масштабу, серьезный программный документ, адрессованый прежде всего 

казахстанской молодежи, поколению независимости. Значение 

мировоззренческих знаний и культурного наследия трудно переоценить в наше 

время, она обладает нравственной направленностью, оно многолико и 

разнообразно. Для понимания путей развития нашей Независимости 

необходимо глубокое и всестороннее осмысление нашего исторического 

прошлого и предвидение грядущего, при этом важно духовное обновление и 

культурное наследие, в процессе которого свою роль сыграет правильно 

воспринятая национальная философия и история. 

Реализация программы «Рухани жаңғыру» предполагает в первую 

очередь приобщение подрастающего поколения к культурному наследию 

предков, обращение к фундаментальным ценностям казахского народа, в 

перечне которых «культура, духовность, прагматизм в поведении» и «знания» 

занимают особое место в воспитании личности, способной к культурной 

идентификации. Безусловно, «Рухани жаңғыру» - это духовная модернизация 

общества, «перезагрузка» должна опираться на лучшие традиции и 

национально-культурные корни, в основе всех изменений в обществе, 

находится внутренняя переоценка ценностей, обновление с учетом 

современных реалий и ценностей. Такой подход позволит соединить прошлое, 

настоящее и будущее страны. Важно сообразно возрасту сориентировать 

молодого человека на размышления о себе, мире, собственном отношении к 

жизни, обществу, самостоятельной деятельности в соотнесении с 
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международным опытом. Сегодня актуальны проблемы социализации и 

духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи в условиях 

социально-экономических перемен. 

Программа «Рухани жаңғыру» состоит из нескольких важных 

подпрограмм нацеленных на развитие национальной системы воспитания и 

обучения, это «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная 

казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана». 

Наши предки передали нам в наследство огромную территорию нынешнего 

Казахстана, самобытную культуру и особый дух восприятия и познания жизни. 

Этот дух свободолюбия и степной доблести не был растрачен на крутых 

переломах истории, его сумели сохранить предыдущие поколения, на долю 

которых выпали невиданные испытания. 

Главная цель реализации программы «Рухани жангыру» - дать 

системные углубленные знания молодежи, на основе использования новейших 

информационных и образовательных технологий. Это помочь сформировать 

студенческой молодежи стиль и образ жизни, которому он будет верен всю 

свою жизнь и желание побольше узнать что-то новое и полезное. Еще 25 веков 

назад Конфуций говорил, что мастерство правителя, мудреца, зависит от того, 

насколько правильно они используют людей. Как пробудить дух, волю,  

интерес нашей молодежи служению нации? Как направить эту огромную 

потенциальную энергию в созидательное русло? Можно ли это сделать? Ведь в 

истории есть множество примеров, когда государство сознательно пробуждало, 

организовывало и направляло эту энергию в пользу государства. В своей книге 

«В потоке истории» Глава государства Назарбаев Н.А. обратил особое 

внимание на уникальную историю казахского народа «Не будь глубоки корни у 

старого дуба, не устоять ему в бурю», насыщенную величайшими испытаниями 

на проверку качества, стойкости, мужества и достоинства казахов. Не раз мы 

оказывались на грани полного исчезновения, но всегда находили в себе силы 

для возрождения[3]. 

Программа «Рухани жаңғыру» это новые горизонты модернизации 

общественного сознания молодёжи, курс на интеллектуальное развитие 

молодежи, где требуется больше уделять времени и внимания нравственности, 

духовности, развитию хороших человеческих качеств подрастающего 

поколения, создание единой нации сильных и ответственных людей. Задачи 

«Рухани жаңғыру» и культурного наследия состоят в следующем: 

формирование духовно-нравственного воспитания молодёжи, 

совершенствовать знания детей о традициях и обычаях казахского народа, 

повышать интерес к отечественной истории, богатствам искусства и культуры, 

формированиесовременного мировоззрения на основе ценностей знаний, 

светскости, нравственности, семьи, законопослушности, трудолюбия, здоровья. 

Сегодня для нас как никогда актуален вопрос развития в казахстанском 

обществе высокой социальной активности молодёжи, духовности, обладающих 

позитивными ценностями и важнейшими качествами для созидательной 

деятельности в интересах Отечества, защиты его национальных интересов, 
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уважения к культурному и историческому прошлому Казахстана, к традициям и 

обычаям казахской нации и населяющих его других этносов[4]. 

Отличительной особенностью «Рухани жаңғыру»является то, что она 

всегда стремилась формировать у подрастающего поколения любовь к своей 

Родине Ата-мекен, бережного отношения к природе, внешнему миру. В 

качестве ее основных проблем выступают: проблемы человека, морали и 

нравственности, социальной справедливости и проблема будущего казахского 

народа. Исторические вехи развития культурного наследия и ценностных 

отношений прослеживаются в исторических памятниках, в которых 

сконцентрирован воспитательный опыт многих поколений, представляет собой 

драгоценный материал для изучения процесса формирования воспитательных 

взглядов молодого поколения у нашего народа. У казахов и тюркских народов 

есть свой особый негласной кодекс поведения, который был создан в древности 

и представляет собой сложную систему норм и правил, и они до сих пор 

встречаются в обычной жизни. 

Программа «Рухани жаңғыру» стала ответом на запросы, связанные с 
формированием и укреплением национального самосознания и идентичности. В 
эпоху глобализации историко-культурное наследие - основа 
самоидентификации. 

Сегодня мы вступаем в такой период развития, когда вопросы духовного 
и культурного наследия будут иметь не меньшее значение, чем вопросы 
экономического, материального порядка. Задача сохранить наш культурный 
код: язык, духовность, традиции, ценности культурного наследия. Если нация 
теряет свой культурный код, то разрушается и сама нация. Сейчас актуальна 
задача «модернизировать сознание» – пересмотреть отношение к истории и 
культуре со стороны тех, кто должен заниматься этим на местах. Тем более что 
пришло время, когда культура должна поработать на политику и наоборот. 
Сейчас продолжение получила подпрограмма «Тұған жер» – это, по сути, более 
широкое толкование несколько устаревшего слова «краеведение», более 
глубокое изучение региональной истории и восстановление историко- 
культурных памятников. Системно и организованно нужно подойти к 
реализации программы «Тұған жер», не пуская ее на самотек, нужна  
правильная пропаганда - без лишних эпитетов и громких слов, касающихся  
всех направлений «духовного обновления»и новых горизонтов модернизации 
общественного сознания молодёжи. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизации общественного 
сознания // Казахстанская правда. - от 12 апреля 2017 г. 

2 Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан от 
5.10.2018г. «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества 
жизни». - Алматы: Полингва, 2018. - С. 39. 

3 Назарбаев Н.А. В потоке истории. - Алматы, 1999 г. 
4 Айдарбеков З.С.Казахстанская молодежь: ценности, приоритеты, 

стратегии самоопределения. – Алматы: Исламнур, 2008. - 328 с. 



198  

ӘОЖ 316.6 

ИГІБАЕВА А.Қ., АКИТБАЕВА Н.К., АСХАР Ж. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

БІЛІМ ҮРДІСІНДЕГІ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Орта ғасырлар заманында ғұмыр кешіп, әлемнің екінші ұстазы атанған 

ғалым әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік- 

этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Әл- 

Фарабидің еңбектерінің ауқымы сол заманның материалдық жағдайы мен 

қоғамдық-саяси құрылысына байланысты болса да , өзінің өміршеңдігімен және 

қоғам талабына жауап беру қабілетімен тарихи сабақтастық арқылы бүгінгі 

күнде «Рухани жаңғыру» идеясымен, білім мен мәдениеттің өзекті 

мәселелерімен ұштасып жатқанын көреміз. 

Қарым-қатынас – білім мен мәдениеттің компоненті, оның бөлінбейтін 

бөлшегі ретінде адам баласының тәлім-тәрбиесі мен өзгелермен байланыс 

орнатуының ерекше жолы болып саналады. 

«Қарым-қатынас» ұғымын педагогика мен психология  ғылымына  

алғаш А. Ф. Лазурский енгізген. Қарым-қатынас - тұлғаның сыртқы объектіге, 

адамға, рухани байлыққа, әлеуметтік ортаға қатынасын білдіретін 

экзопсихикалық ұғым. Көптеген психолог-педагогтар қарым-қатынас мәселесін 

жан-жақты қарастырған. 

Қарым-қатынас, немесе коммуникация деп аталатын процесс – аса кең 

және сиымды түсінік. Бұл саналы және саналанбаған вербалды байланыс, 

ақпарат алу және берумен қатар, оның өзі барлық жерде және үнемі байқалып 

отырады. «Әлемнің кең алқабында коммуникация алып аспан денелерін бір- 

бірімен байланыстырады деген жорамал бар және Лермонтовтың «жұлдыз 

жұлдызбен тілдеседі» деген метафорасы осылайша жаңа күтпеген мағынаға ие 

болады». Қарым-қатынас саналуан сипатта болып келеді, оның көптеген 

формалары мен түрлері бар. 

Қарым-қатынастың әлеуметтік маңызы мен көкейтестілігінің себебі мен 

салдарын зерттеп білуде ЮНЕСКО-ның басты назары болды. 1957 жылы 

ЮНЕСКО-ның өзінде Парижде әлеуметтік ассоциация отырысы өтті. 

Ал, 1960 жылы қарым-қатынастың барлық жағдайларын зерттеу 

бойынша Американың Мичиган университетінде орталық құрылды. Өндірістің, 

техниканың, ғылым мен мәдениеттің жылдам қарқынмен өсуіне орай, қарым- 

қатынастың да түрлері, ерекшелігі, негізгі көздері мен оның шешу жолдары да 

өзгерді. Әр заманда қарым-қатынас әр түрлі сипатталады, бірақ оның негізгі 

мазмұны мен жолдары, құрылымы мен динамикасы өзгерген жоқ. Бірақ та 

зерттеушілер мен ғалымдардың қарым-қатынас туралы ой-пікірлері өзгерген 

емес, оны шешудің тек жолдары, әдіс-тәсілдері ғана жаңартып отырды . 

1. Қарым-қатынас проблемасының тарихы. Сөз, сөйлеу, елдің алдына 

шығып сөйлеу, сөйлеушінің тыңдаушыға әсер ету өнері, екі ғасырдан астам 

байырғы тарихқа ие екені белгілі. Осы проблеманың көптеген маңызды 
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сұрақтарын, жалпы түрде, тіпті Цицеронның өзі қойып, қарастырған. Дәл осы 

Цицерон сөйлеушінің негізгі коммуникативтік міндеттерін (оларды қазір солай 

атайды) анықтайды: «не айту керек, қай жерде айту керек, және қалай айту 

керек». Осы міндеттердің әрқайсысын қарастыра отырып, Цицерон сөйлеудің 

орындылығы сияқты сапасын атайды , себебі «небір лауазым, небір шен, небір 

абырой, небір жас, небір орынды тіпті санамағанда, уақыт пен жұртшылық 

барлық жағдайлар үшін бір ғана ойлар мен лебіздер түрін ұстануға жол береді». 

Біздің заманымызда бұл қарым-қатынастың негізгі ережелерінің бірі – 

сөйлеудің формасы мен мазмұнының нақты аудитория ерекшелігіне тәуелділік 

ережесі. Шешеннің үш міндетті – «не, қайда, және қалай сөйлеуді» сақтауының 

негізінде, Цицерон шешендер түрлерін анықтаған, кімнің сөзі «орынды болса», 

сол шырқау шегіне жеткен шешен болған[ 1]. 

Қарым-қатынас – бұл ХХ жүз жылдықтың проблемасы. Өйткені, егер 

Көне Греция мен Көне Римде шешендік өнер риторика, эвристика және 

диалектика шеңберінде зерттелінсе, ал біздің уақытымызда тілдік қарым- 

қатынас, соның ішінде педагогикалық қарым-қатынас, бірқатар басқа ғылымдар 

көзқарасы тұрғысынан зерттеледі: философия, әлеуметтану, социолингвистика, 

психолингвистика, әлеуметтік психология, жалпы психология, педагогика және 

педагогикалық психология, олардың әрқайсысы осы жалпы кешендік 

проблеманың қандай да бір қырын қарастырады. Тілдік қарым-қатынас бүкіл 

дүние жүзінде кеңінен зерттелінеді. АҚШ-тың өзінде ғана осы проблемамен 

ондаған мың ғылыми қызметкерлер айналысатынын айту жеткілікті. 

2. Қарым-қатынас функциялары. Қарым-қатынас мәнін анықтау үшін, 

соңғы он-жиырма жылдарда дамытылған, оның функционалдық  және 

деңгейлік ұйымдасуы жайлы ұсынулар маңызды болып шықты (Б.Д. Парыгин, 

Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, А.А. Брудный, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Л.А. 

Карпенко, В.Н. Панферов, Е.Ф. Тарасов және т.б.). Мысалға, қарым-қатынасты 

«мазмұны бірлескен іс-әрекет үшін қолайлы түрлі қатынастар көмегімен 

ақпарат алмасу мен өзара түсіну болып келетін адамдардың өзара әрекеттесуі» 

ретінде анықтай отырып [2 ]. 

Қарым-қатынас субъекттері өзіндік функционалды жүктемені алып 

жүреді және бұрыннан бері қарым-қатынастың түрлі функцияларын жүзеге 

асырушылар ретінде қарастырылады. Мысалға, А.А. Брудный бойынша, 

коммуникацияда (қарым-қатынаста) үш бастапқы функциялар: активациялық – 

әрекетке түрткілеу; интердиктивті – тиым салу, тежеу («болады-болмайды»); 

дестабилизациялаушы – қоқан-лоққы, қорлау және т.б., және де қарым 

қатынастың төрт негізгі функциялары бөлінуі мүмкін: инструменталды – іс- 

әрекеттің қарым-қатынас жолымен үйлестіру; синдикативті – қауымдастықты, 

топты жасау; трансляциялық. Соңғысы педагогикалық қарым-қатынас үшін 

ерекші қызықты, себебі «бұл функция оқыту негізінде жатыр: қарым-қатынас 

арқылы тұлға оқытылуы жүзеге асады, мемлекет тарапынан институционалдық, 

санкцияланған және ұйымдастырылған да, қайталана беретін адамдармен 

контакт процесінде болатын, берілген кісіге өз білімдері, дағдыларын беруге 

қабілетті, өзіндік даралық, формалды емес те» [3 ]. 
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3. Қарым-қатынас жіктемесі. Қарым-қатынас тарихи алғашқы форма, 

оның негiзiнде өркениет дамуының кейiнгi кезеңдерiнде қарым-қатынастың т.б. 

пайда болды. Әрқайсымыз адамдар арасында өмiр сүрiп, жұмыс iстегендiктен 

кез-келген жағдайда өз тiлектерiмiзге тәуелсiз түрде адамдармен қарым- 

қатынасқа түсемiз. Егер бiз өз өмiрiмiздi бақыласақ онда мынаны байқаймыз: 

• Басқа адамдармен өзара әрекеттесiп оларды қабылдаймыз, бағалаймыз. 

• Жиi түрлi естiгендерiмiздi қызығушылықпен қабылдаймыз. 

• Таныстарымыз не кездейсоқ адаммен өмiрлiк тәжiрибемен алмасамыз. 

• Басқа адамдардың әсерiн сезiп, елiктеп өз мiнез-құлқымызды 

өзгертемiз. 

• Шешiм қабылдағанда көп жағдайда қасыңдағы адамдар пiкiрiн 

ескереміз 

Қарым-қатынас стратегиясы үшке бөлiнедi. 

1- шi ашық-жабық қарым-қатынас. Ашық қарым-қатынаста әр адам 

өзiнiң көзқарасын жеткiзе бiлуi және басқалардың позициясын тыңдауға 

әрдайым дайындық. Ал жабық қарым-қатынас ақпаратқа деген өзiнiң 

көзқарасын қатынасын жеткiзе алмауы, қарым-қатынасқа түсуге талпынбауы. 

2- шi Монологты стратегия. 

3- шi Рольдiк тұлғаарлық стратегия (мұғалiм-оқушы, үлкен-кiшi). 

Қарым-қатынастың түрлерi: 

1. Маскiлi қарым-қатынастар; бiр күннiң iшiнде бiрнеше маска кию. 

Формалды қарым-қатынас, яғни мұнда маскiлердi пайдаланып 

сұхбаттасушылардың тұлғалық ерекшелiгiн түсiнiп ескеруге талпынамыз 

(сыпайлық, қаталдық, тұйықтық). Шынайы сұхбаттасушыға деген сезiмдерiн, 

эмоцияларын қарым-қатынас барысында көрсетпейдi. 

2. Формалды рөлдiк қарым-қатынас – мұнда сұхбаттасушының тұлғасы 

мен әлеуметтiк рөлi маңызды болып табылады. 

3. Iскерлiк қарым-қатынас – мұнда сұхбаттасушының iске деген 

тұлғалық ерекшелiгi, мiнезi, жасы, көңiл-күйi ескерiледi. Сонымен бiрге оның 

iске деген қызығушылығы мәндiк маңызды орын алады. 

4. Достардың рухани және тұлғалық қарым-қатынасы – мұнда кез келген 

тақырыпқа әңгiме қозғауға болады, тек сөз арқылы ғана емес жест, мимика 

арқылы бiрiн-бiрi жақсы түсiнедi. 

5. Маникулятивтiк қарым-қатынас сұхбаттасушыдан белгiлi бiр пайда 

табу, сұхбаттасушының тұлғалық ерекшелiгiне түрлi әдiстер пайдаланады. 

6. Вербалды және вербалды емес қарым-қатынас. 

Сондай-ақ аудиториямен қарым-қатынас жасауға қажетті Педагогтің 

кәсіби маңызды қасиеттерін атап өтуге болады. 

Педагогтың маңызды қасиеттерінің бірі оқушылармен ұзақ және тиімді 

өзара іс-қимылды ұйымдастыра білу болып табылады. Бұл іскерлікті әдетте 

педагогтың коммуникативтік қабілеттерімен байланыстырады. Кәсіби- 

педагогикалық қарым - қатынасты меңгеру-педагог тұлғааралық қарым- 

қатынасқа қатысты оның аспектісінде тұлғаға қойылатын маңызды талап. 
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Ең алдымен, педагогикалық қарым-қатынаста көрінетін 

коммуникативтік қабілеттер-бұл балаларды оқыту мен тәрбиелеумен 

байланысты педагогикалық өзара іс-қимыл саласында ерекше түрде сөйлейтін 

қарым-қатынас жасау қабілеті. Осыдан кем дегенде екі қорытынды жасауға 

болады: 

1. Педагогикалық қарым-қатынасқа қабілеттілік туралы әңгіме болғанда, 

ол адамдық қарым-қатынастың барлық салаларында көрініс табатын жалпы 

коммуникативтік қабілеттердің талқылауына қарамастан жүргізілуі мүмкін 

емес. 

2. Педагогикалық қарым-қатынасқа қабілеттілік туралы әңгіме болғанда, 

жалпы коммуникативтік қабілеттер туралы әңгімемен шектелуге  болмайды. 

Бұл адамның барлық коммуникативтік қабілеттері өзін бірдей көрсете алмайды 

және педагогке бірдей дәрежеде қажет. Сондай-ақ педагогты меңгеруі тиіс және 

басқа кәсіптердің өкілдеріне қажет болуы мүмкін арнайы коммуникативтік 

дағдылар бар. Атап айтқанда, адамның басқа адамдарды тануы, өзін тану, 

қарым-қатынас жағдайларын дұрыс қабылдау және бағалау, адамдарға қатысты 

өзін дұрыс ұстай білу, адамның өзіне қатысты қолданатын іс-әрекеттері. 

Мектептерде балаға мұғалімнің сабақта қалыптасқан қарым-қатынас 

стилінің тәрбиелік маңызы зор. Мұғалім мен оқушының сабақ үстіндегі қарым- 

қатынасын, балалар арасында үстем болатындай етіп ең жоғарғы адамгершілік 

қарым-қатынастар түрінде құрудың маңызы өте зор. Гуманистік қарым-қатынас 

стилінің негізінде арнайы мектепте мұғалімнің оптимизмі, оның оқушы 

мүмкіндігіне деген шексіз сезімі, бала бойындағы жақсы қасиеттерге сүйеніп 

жатады. Мұғалім әр сабақта балаларды өзара қарым-қатынастарын 

қалыптастыруға, балаларды бір-біріне ынталы болуға үйретуге, бірге 

еңбектенуге, бір-біріне көмек беруге, өзі мен өз жолдастарының жетістіктері 

мен кемшіліктерін дұрыс бағалай білуге бағытталған талаптар қояды. Бұл үшін 

мұғалім әр түрлі тәсілдер қолданады. Мысалы, сабақ үстінде бір оқушының 

орындаған жұмысын бүкіл сыныпқа тексеру арқылы бағалатамыз. Жолдастары 

кеткен қателерін көрсетіп, нақты бағасын қояды. Тапсырманы тексерудің 

мұндай әдісі, балалардың өз-өзіне, бүкіл ұжым ісіне деген жауапкершілік 

қасиетін арттырады. 

Педагогикалық, психологиялық зерттеулерде (В.А.Кан-Калик, Г.А. 

Ковалев т.б.) педагогикалық қарым-қатынас тұлғаның қалыптасуы онсыз 

жүзеге аспайтын тұтас категория ретінде қарастырылады. Педагогикалық iс- 

әрекет, бiр қатар iс-әрекеттер iшiндегi күрделi ұйымдасқан жүйе болып 

есептеледi. 

Бiрiншi – оқыту барысындағы мұғалiмнiң iс - әрекетi. Сабақ берушi 

педагог жалпы қызметтер мен мағыналардың iшiнен өзiне қатысты қызметтердi 

ғана атқаруы тиiс. Келесi iс-әрекеттер: 

Бiрiншi – iс-әрекеттерге рефлекстiк қосымша ретiнде қызмет жасайды. 

Екiншi - оқытудың тиiмдi амалдары мен құралдарын және оқытудың 

процедураларын теңдестiргендегi оқыту тәжiрбиесiнiң жалпылама iс-әрекетi – 

оқытудың амалдары мен әдiстерiн құрастыратын методист iс - әрекетi осындай. 
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Үшiншi - iс -әрекеттiң методикалығы, бiрақ ол оқу құралдары мен оқу 

сабақтарын құрастыруға бағытталған. 

Төртiншi - iс - әрекет оқыту сабақтарын бiр тұтас жүйеге 

сабақтастырудан тұрады – оқу бағдарламаларын құрастыру бағдарламалау iс - 

әрекетi. Мұндай бағдарламалауды жүзеге асыру үшiн, оқытудың мақсатын бiлу 

қажет, бiрақта оқытудың бағдарламаларын құру барысында мақсаттың кейбiр 

жалпы бөлiктерiне бағытталады. Мұндай мақсаттар ертерек саясаткерлермен 

мәдени қызметкерлермен қалыптасқан, бiрақ педагогтармен емес. 

Қазiргi заманның әлеуметтiк мәдени жағдайы және және мiндерi мен 

оқыту мақсатын жобалау және бинелеу мен педагог – методолог, педагог 

айналысуы қажет деген талаптар қояды. Бұл өте қажет, өйткенi, бiрiншiден 

қазiргi өндiрiстiк iс тәжiрбиелiк қызымет жиi белгiлi бiр мақсатты, мiндеттердi 

қояды, оларды тек арнайы дайындалған адамдар шеше алуы мүмкiн. Екiншiден, 

қазiргi әдiснамалық ойлау оқыту процестерiн тиiмдi жобалауы мүмкiн, бiрақ ол 

тапсырыс берушiден нақты және анықталған мақсаттар талап етедi. Үшiншiден 

қазiргi технологиялық қоғам тез және қарқынды дамуда және оқыту жүйесiне 

де сондай талаптар қояды, яғни қоғамға қажеттi адмның қасиеттерiн жүйелi 

және тез бейнелеудi, қадағалауды және оқу бағдарламаларын шұғыл жобалауды 

талап етедi. Кең мағынада мұндай теологиялық ойлаудың нәтижесi адам 

жобасы болып табылады, ал тар мағынада- маман жобасы, яғни болашақ 

адамның бойында болуға қажеттi интелектуалды қызметтер, бiлiм, қабiлеттер 

жиынтығын бейнелеуi қажет. 

Педагогикалық өзара іс-қимыл оқу процесіне қатысушылардың қарым- 

қатынасын тиімді ұйымдастыруды да қарастырады: ынтымақтастық пен өзара 

көмек қарым-қатынасы, оқу процесіне қатысушылар арасында жаңа ақпаратпен 

кең алмасу, қарсы үдеріс, оқушылардың мұғалімнің іс-әрекетіне орналасуы, 

таным қуанышына ортақтасу, проблемалық мәселелер мен танымдық 

міндеттерді шешуге қатысу, қиындықтар кезінде бір-біріне көмекке келуге 

ұмтылу. 

Сонымен, қарым-қатынасқа жүргізілген талдау келесі жағдайлар туралы 

айтуға мүмкіндік береді: 

- педагогикалық қарым-қатынас жайлы оқудағы өзара әрекеттесу, 

педагог (оқытушының) пен оқушылардың (студенттердің) еңбектестігінің 

формасы ретінде; 

- педагогикалық қарым-қатынаста бір мезгілде оның үш жағының - 

комуникативтік, интерактивтік және перцептивтік жақтарының болуы; 

- педагогикалық қарым-қатынаста вербалдымен қатар басқа да 

тәсілдердің, яғни көркемдік, кинетикалық, символикалық тәсілдердің кең 

көрінуі жайлы. 

Тағы атап өтейік, оқудағы еңбектестік пен қарым-қатынас оқытушы мен 

студенттің (студенттер тобының) көп деңгейлі өзара әрекеттесуі ретіндегі 

психологиялық талдауы осы жақтардың әрқайсысын оқу іс-әрекетінің субъекті 

ретінде және екеуін де сипаттаушыны қарастыруды қамтиды. Оларды 

сипаттаушының бірі – бұл іс-әрекеттің мақсаттылығы, белсенділігі және 
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түрткілігі, алайда олардың әрқайсысының іс-әрекет мақсаты мен түрткісі 

әртүрлі. 

Екінші сипаттама еңбектестік пен қарым-қатынас субъекттерінің 

екеуінің де рөлдік позицияларымен теңестіріледі: бірінші позиция мұғалімнің, 

оқытушының тәрбиешінің рөлін айқындайды; екіншісі – оқушының студенттің 

рөлін айқындайды. Осы рөлдердің комплетарлығын (өзара толықтыруларын), 

олардың өзара шартталуын атап өту маңызды. Субъекттердің екеуін де 

анықтайтын үшінші сипаттама – оқу және педагогикалық іс-әрекеттің бір 

жағынан, олардың даралық-психологиялық ерекшеліктерімен шартталуы, 

екінші жағынан, олардың әрқайсысы оқытушылар немесе студенттер 

ұжымында қатысатын қатынастармен шартталуы. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Бүгінгі білім жүйесі бүкіл әлем деңгейінде қоғамдық дамудың өлшемі 

мен сол қоғамның негізін құрайтын басты тетіктердің біріне айналды. 

Сондықтан да әлемдік қауымдастықты айтарлықтай ықпалы артып келе жатқан 

еліміздің білім беру саласын халықаралық дәрежеге көтеру және бәсекеге 

қабілетті маман даярлау мақсатында тың да нақты қадамдар жасалуда.Қазіргі 

таңда жалпы білім беретін мектептің функционалдық басым бағыттары 

оқушылардың ғылымдар жүйесінің негіздерін меңгеріп, олардың бойында  

тұлға аралық және этникалық топ аралық қатынастар мәдениетін, жеке 

тұлғаның өзін-өзі айқындау және кәсіптік бағдарларын анықтау қабілетін 

қалыптастыру болып табылады. Ғылымның қай саласы болсын ұстаз қауымы 

алдына зор міндеттер жүктейді. Соның ең бастысы - сапалы білім мен саналы 

тәрбие беру барысында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, ақыл-ой 

белсенділіктерін дамыту. Себебі, білімді жастар ғана ел егемендігін баянды 

етіп, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына лайықты үлес қоса алады. 

Ендеше өскелең ұрпақ мұғалім берген білімді іс-әрекет тәсілдері мен бағалау 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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өлшемдерін қамтитын қоғамдық және ұжымдық тәжірибе тағылымдарын ғана 

игеріп қоймай, оны әрі қарай белсенді, зерделі танымды іс-әрекетімен 

сабақтастыруға тиіс. 

Жаңа заман баласын қалыптастырып, дамыту үшін, тұлғаның ішкі 

дүниесі мен оның қыр-сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің 

дамуына жағдай туғызу қажет. Баланың қабілетін қаншалықты ерте ашып, 

дамытса, оның нәтижесі де соншалықты жемісті болмақ. Яғни, баланы 

тәрбиелеуді мектеп жасына дейінгі аралықта бастасақ жөн болар. 

Мектеп жасына дейінгі балалар өзінің айналасындағы қоршаған ортамен 

танысуға өте құштар. Мәселен, балаға әлем аздап ғана сырын ашса, онда 

баланың білуге деген құштарлығы арта түседі.Мектеп жасына дейінгі баланы 

дамытатын, өсіретін әрі тәрбиелейтін негізгі іс-әрекет – ойын. Ойын баланың 

іс- әрекеттерінің негізгі түрі. Ойын барысында баланың жеке басының 

қасиеттері қалыптасады. 

Ойын арқылы бала өзін қоршаған ортамен, табиғатпен, қоғамдық 

құбылыстармен, адамдардың еңбегімен, қарым-қатынасымен танысады. 

Халқымыз ойындарды тек балаларды алдандыру, көңілін көтеру әдісі деп 

қарамай, жас ерекшеліктеріне сай олардың көзқарастарын, мінез-құлқын 

қалыптастыру құралы деп ерекше бағаланған. Ойын негізінен балаларға дене 

шынықтыру және эстетикалық тәрбие берудің маңызды құралы. 

Баланың танымын алғашқы күннен бастап дамыту құралы да, балада оқу 

мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын да-ойын әрекеті болып 

саналады.«Қай ғылымды алмайық өздерінің жетекші әрекеті ол - ойын» деген 

сипаттама береді, өйткені ойын баланы ақыл-ой жағынан да, дене жағынан да 

алға жетелеп, дамытады, баланың ойын өрбітіп, бойын өсіреді. Орыс педагогы 

В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның 

шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы мүмкін 

де емес»-десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің балалардың ойындарына арнаған 

еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы түсінігіне сипаттама береді.[1] Мысалы: 

ежелгі гректерде «ойын» түсінігі балалардың қимылы деген ұғымды білдіреді, 

ал еврей халқында «ойын» сөзі қуаныш, шаттық сезімдерін сипаттайды- деп, 

барлық халықтың ойын түсінігінің түп-тамырының сабақтасып жатқандығы 

туралы тұжырым жасайды. 

Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әл Фараби өзінің "Бақыт жолында" 

атты философиялық шығармасында адамның танымын дамыту арқылы ғана 

ойы бақыт жолына жетелеуге болатындығын айтады. [2]. Ұлы Абай өзінің 

қырық үшінші қара сөзінде баланың танымын алғашқы күннен бастап 

дамытпаса, өзінің із-түссіз жоғалып, жойылып кететінін айтады.[3] Ағартушы 

ұстаз Ы. Алтынсарин өзінің көптеген еңбектерінде таным әрекетінің негізі-оқу, 

білім деп тұжырымдайды. 

Ойын - таным процесініңдамытудың негізгі болғандықтан әрбір 

тәрбиеші ұстаз оқыту мен тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен 

толықтырып отыру керек.Ойын – баланың бірінші әрекеті, сондықтан да оның 

мән–мағынасы ерекше. Мектеп жасына дейінгі балалардың зейіні тұрақсыз 
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болады. Оларды біркелкі жұмыс тез жалықтырады. Сондықтан олардың зейінін 

үнемі қажетті бағытқа аудару үшін ойын түрінде жүргізу қажет. Өйткені 

ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде алған білімді ойынмен тиянақтау білімнің 

беріктігіне негіз қалайды. Ойынның түрлері көп, соның ішінде маңыздысы – 

дидактикалық ойын. Бұл ойынның пайдасы баланың ой-өрісінің қалыптасуын, 

дамуын мақсат етіп қоюында. Сондай-ақ балалардың адамгершілік сезімін 

оятуға, адамдармен дұрыс қарым–қатынас жасау, еңбек адамдарына, басқа ұлт 

өкілдеріне, достық, туған жеріне сүйіспеншілік сезімін сияқты асыл  

қасиеттерді тәрбиелеуге де көңіл бөлінеді. Дидактикалық ойындар арнайы 

мақсатты көздейді және нақты міндеттерді шешеді. Ойынның міндеті – 

баланың қызығушылығын оятып, белсенділігін арттыру. 

Қоғамда, айналамыздағы ортада болып жатқан қарқынды өзгерістер 

шығармашылық қабілеті бар, қажетті жағдайда соны әрі айрықша шешім 

қабылдайтын жеке тұлғаның алдына үлкен талаптар қояды. Балалардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту және оны тәрбиелеу – бүгінгі таңдағы 

көкейтесті мәселелердің бірі. Шығармашылық – бүкіл тіршілік көзі. Адам 

баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін жеткен 

жетістіктері шығармашылықтың нәтижесі. Бұған бүкіл халықтық, жалпы және 

жеке адамның шығармашылығы арқылы келдік. Әр жаңа ұрпақ өзіне дейінгі 

ұрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, өз іс-әрекетінде сол 

жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада 

таңғажайып табыстарға қол жеткізеді. 

Ерте және мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істейтін 

педагогтарға қойылатын жалпы талаптар: 

- эстетикалық талғамы бар, оны балаларға қабілетті; 

- педагогикалық процесті Қазақстан Республикасы халықтарының 

этномәдени негізінде құрады; 

- өзінің шығармашылық қабілетін қандай да бір іс – әрекет аясында 

көрсетеді; 

- әр баланың шығармашылық әлеуетін оның өсуі үшін пайдаланады. 

Баланың шығармашылығын дамытатын тәрбиеші өзі шығармашылықпен 

жұмыс жасауы керек. Баланың шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында 

өткізілетін ұйымдастырылған оқу-іс әрекеті барысында жаңа технология 

элементтерін пайдалану тиімді. Бұл орайды баланы жалықтырып алмаудың 

жолдарын қарастырып, төмендегі тәсілдерді тиімді қолдану қажет: 

- Бала қабілетін ашуда тіл шеберлігіне көңіл бөлу; 

- Білімін қосымша әдебиеттермен толықтыру; 

- Жылы сөздер арқылы «сенің қолыңнан келеді», «сенің болашағың 

зор»- деп, үнемі балаға шабыт беріп отыру. 

Шығармашылық - жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер 

деңгейі. «Шығармашылық» сөзінің төркіні «шығару», «ойлап табу»дегенді 

білдіреді.демек, жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп 

түсіну керек. Ол үшін тәрбиеші өзі де шығармашылықпен тұрақты айналысып, 

дәуір көшінің өзгерістеріне ілесе алатын болуы тиіс десек, мұғалім- бақылаушы 
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емес, бағалаушыда емес, танымдық іс-әрекетін ұйымдастыратын 

шығармашылық істердің ұйытқысы. Оқу іс-әрекеттері үрдісінде шәкірттерді 

шығармашылық жұмысқа баулудың маңызы зор. Ересек, мектеп алды даярлық 

топтарында жазба жұмыстар олардың танымдық белсенділіктерін, ойлау 

жүйесін арттыруға көмектеседі. 

Халқымыз бала психологиясының қалыптасуында ойын әрекеті де 

елеулі роль атқаратындығы жақсы аңғарған. 

Ойын баланың іс- әрекеттерінің негізгі түрі. Ойын барысында баланың 

жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойында балалардың ортамен қарым- 

қатынасы кеңейіп, таным қабілеті өсіп, мінез-құлқы қалыптаса түседі. 

Ойын үстінде бала достыққа, жолдастыққа, тапқырлыққа, іскерлікке, 

адамгершілікке баулынады. Ойын айналадағы болмысты бейнелейді. Бала 

табиғатынан қимыл- қозғалысқа құмар, осыған негізделген ойын- балалық 

шақтың басты белгісі. Мысалы: «Ойнайбілмегенойлай да білмейді»- деген 

мақал- мәтелден- ақ баланың ойынға аса құмар келетіндігі, ойын арқылы 

баланың ойынға аса құмар келетіндігі, ойын арқылы баланың сана-сезімі, кәсіп 

таңдауы, ақыл-ойы өсіпжетілетіндігінаңғаруғаболады. Ойын барысында 

баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. Баланың қуанышы мен реніші 

ойында айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі 

мынада: олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындалады, белсенділігі артады, 

ерік қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығармашылық 

қабілеті мен дарынын ұштайды. Мектеп жасына дейінгі балалар көргендерін, 

байқағандарын, айналасынан естігендерін ойын кезінде қолданатын байқауға 

болады. Ойын айналадағы болмысты бейнелейді. Ойын барысында балалар 

дүниені тани бастайды, өзінің күш жігерін жұмсап, сезімін білдіруге мүмкіндік 

алады, адамдармен араласуға үйренеді. 

Ойындарды қолдану сабақтың әсерлілігін арттырып, балалардың 

логикалық ойлауын, математикалық қабілеттерін дамытады. Тәрбиеші 

ойындарды шығармашылықпен түрлендіре отырып, балалардың 

психофизиологиялық ерекшеліктерін ескеріп,жаңа тақырыпты өткенде, өткен 

материалды қайталағанда, білімді тиянақтау кезінде сабақтың мазмұнына сай 

пайдалануына болады. Әрине бұлар топтағы барлық балалармен жүргізілетін 

бағдарлама аясындағы жұмыстар. Осы жұмыстармен қатар топтағы қабілетті 

балаларды анықтау, олардың қабілетін одан әрі дамыту жұмыстарында да баса 

назар аударып отырамыз. Тәжірибе жүзінде алдымен «қабілетті балаларды 

анықтау және олардың қабілетін дамыту үшін жүргізілетін жұмыс» жоспарын 

құрапы аламын. 

Топтағы қабілетті балаларды анықтау. 

Қабілетті балаларға арналған тапсырмалар дайындау. 

Сабақ үстінде қабілетті балаларға арнайы жаттығулар беріп отыру. 

Қабілетті балаларды халық ауыз әдебиеті үлгілерін үйретуге тәрбиелеу. 

Қабілетті балалардың арасында сайыс өткізу. 

Қабілетті балалардың қолымен жасалған бұйымдардан көрме құрастыру.  
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Қабілетті балалармен жүргізілген жұмыс жайында педагогикалық ұжым, 

ата- аналар алдында есеп беру. 

Мектепке алынған қабілетті балалардың одан әрі даму динамикасын 

мектеп мұғаліммен байланысу арқылы бақылап отыру. 

Бала ойынды ойнау үстінде өз денесінің кеңістіктегі алатын орнын 

анықтап, көз қимылы мен дене қимылын үйлестіру,ойша байланыс орнату 

арқылы логикалық яғни шығармашылық қабілеттерін жетілдіреді. 

Әр халық ұрпағының қайырымды да адал, әділ де ержүрек ар- ұяты мол 

үлкенді құрметтеп, кішіге қамқор, кішіпейіл болып өскенін қалайды. Ол үшін 

халық өзінің талй ғасырлар бойы жасап, әріден келе жатқан әдет- ғұрпына, 

салт- дәстүріне арқа сүйейді. 

Кейінгі кезде оқу іс- әрекеттерінде қазақтың ұлттық «Бес тас», «Асық 

ату», «Санамақ» т.б ойындарын тиімді пайдалану ұсынылады. Ойын арқылы 

өтілетін оқу іс- әрекеттерінде балалар, өзіміздің ұлттық ойындарды білумен 

қатар, ойын арқылы санауға, түр-түсті, алыс- жақынды, көп- азды ажырата 

білуге үйренеді. Қазақ халқының халық ауыз әдебиет үлгілерін бұрынғы 

бабалардың көрген- білген, көңілге түйген ғасырлар бойы уақыт елегінен 

өткізген ақыл- ойдың жиынтығын, балалар бойына жеткізу арқылы олардың ой- 

өрісін дамытуға болады. 

Халқымыздың ауыз әдебиетін, ертегілер мен аңыздарды балалар сүйіп, 

қызығып тыңдайды. Халықтық шығармалармен мектеп жасына дейінгі балалар 

ата- аналарының айтуы, оқып беруі бойынша от басында әуелден ақ таныса 

бастайды. Бесік жыры, хайуанаттар айтысы, ертегілер, жұмбақтар, өтірік 

өлеңдер, бәрі де балаларды қызықтырып, оларды мәз- мейрам қуанышқа 

кенелтеді. Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби 

мұралары Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев өлең, әңгімелері бүгінге бала 

тәрбиелеу мен оқытуға, ғылым жолын танытып, өнер- білімге баулуда қастерлі 

қасиетін еш жойған жоқ. Жамбылдың, С.Сейфуллин, І.Жансүгіровтің, 

Б.Майлиннің, С.Мұқановтың, С.Бегалиннің сондай-ақ көптеген бүгінгі жас 

жазушыларымыздың балалар сүйсініп оқырлық, қызығып тыңдарлық жақсы 

шығармалары бар. Мұның бәрі жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуде баға жеткісіз 

қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре оқып термелеп жинап қажетінше 

тиімді пайдаланып жүрсе өз жұмысына өте- мөте демеуші дәнекер мол әдістеме 

табары сөзсіз. 

Мәселен «Бір қазан сүт» деген өлеңді былайша әңгімелеумізге болады. 

«Бір күні ақ әже бір қазан сүт пісіріп суытуға үйдің іргесіне қояды. Енді бір 

уақыттар қазанда сүт те, тіпті қаспағы да қалмапты» деп өлеңді әңгімемен 

бастауға болады. Ары қарай не болар екен?- деген оймен ауыздарын ашып 

отырған бөбектер: «Апай,- сонда сүт төгіліп қалды ма?- әлде біреу ішіп 

қойдыма?- дегендей тамаша сұрақтарды кезек- кезек қойып, одан бетер ынтыға 

түседі. 

Тәрбиеші асықпай «төгілген де жоқ, ешкім де ішкен жоқ!» деп балаларға 

тағы біраз қарайды. Енді осы кезде: «- Төгілмесе, ешкім ішпесе, бір қазан сүт 
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қайда кеткен?» - деген таңқаларлық сұрақтар да түседі. Сол кезде тәрбиеші 

«былай болыпты» деп, 
Көбелек келіп күмп етіп, 
Көбігін ішіп ол кетті. 
Жапалақ келіп жалп етіп, 
Жарымын ішіп ол кетті, 
Қарға келіп қарқ етіп, 
Қалғанын ішіп ол кетті. 
Сауысқан келіп саңқ етіп, 
Сарқып ішіп ол кетті. 
Қырғауыл келіп қиқу сап. 
Сарқып ішіп ол кетті. 
Қазан түбін қаспағын 
Қырналап жеп ол кетті,- деп термелей жөнелді. Балалар осы өлеңнен 

кейін бірталай құстардың аттарын біліп және дыбыстарын дұрыс айтуға 
икемделеді және қанша құс сүт ішіп кеткенін анықтай отырып математикалық 
ұғымдары қалыптасады, сөздік қоры толыға түседі. 

Балалар осы өлеңнен кейін бірталай құстардың аттарын біліп және 
дыбыстарын дұрыс айтуға икемделеді және қанша құс сүт ішіп кеткенін 
анықтай отырып математикалық ұғымдары қалыптасады сөздік қоры толыға 
түседі. 

Сонымен, мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық 
қабілеттерін дамытуда дидактикалық ойындардың  маңызыдылығын  еске  
алып, оқу-тәрбие процесінде жаңа технологияларды, әіс-тәсілдерді кең 
тұрғыдан пайдалану қажет. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1. В.А.Сухомлинский Сердце отдаю детям.. –– Киев: Радянська школа, 

1974 г. - 288с. 
2. Әбу Насыр әл ФарабиФилософиялықтрактаттар, Алматы, 1973. 
3. Абай Қунанбаев шығармаларының екі томдық толық жинағы. 2 том. 

Алматы, 2016. 335 б. 

 
 

ӘОЖ 378.015.3 

ИГІБАЕВА А.Қ., АБАЛАҚОВА Б.Т., АСХАР Ж. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЖЕТІНШЕКТЕРДІҢ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Психологиялық, педагогикалық ғылымдардың кез-келген мәселесі адам 

өмірінің сан алуан салаларымен тығыз байланысты. Соңғы жылдары 

психология және педагогика ғылымдарының аса мән беріп отырған маңызды 

мәселелерінің бірі - ол адамдар арасындағы қарым-қатынас. Қарым-қатынас 

өнері, оның құралдары, техникасы, тәсілдері, құрылымы және психологиялық 
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ерекшеліктері туралы білім «адам - адам» жүйесінде жұмыс істейтін мамандар 

үшін аса қажет. Адамдар мен қатынас орната білу, жол таба білу іскерлігі 

әркімге керек. Бұл іскерлік кәсіби табыстылықтың негізі болмақ. 

Адамдар мен қарым-қатынас бұл өнер және ғылым. Ол үшін адамның 

табиғи қабілеттілігі мен білімінің алар орны ерекше. 

"Өзара қарым-қатынас" ұғымының синонимі болып табылатын 

"тұлғааралық қатынастар" ұғымы адамдардың бір-бірімен өзара қарым- 

қатынасы мен байланысының әртүрлі жақтары арқылы анықталады. Топтық 

өзара іс-қимыл кезінде тұлғааралық қатынастар өзара тану, өзара бағалау және 

ынтымақтастық негізінде қалыптасады. Бұл өзара іс-қимыл, әдетте, бірлескен 

қызметпен байланысты. Тұлғааралық қатынастардың негізгі нысандары: қарым- 

қатынас, бірлескен қызмет, мінез-құлық актілері немесе әрекеттер, топтық 

динамика болып табылады. 

Психологиялық сөздіктен тұлғааралық қарым – қатынас-бұл адамдар 

арасындағы субъективті алаңдайтын өзара қарым-қатынас, іс-әрекет және 

қарым-қатынас процесінде адамдардың бір-біріне көрсететін өзара әсерлердің 

сипаты мен тәсілдерінде объективті көрініс табады [1]. 

Жеткіншектердің өзара қарым-қатынастарын теориялық тұрғыдан 

зерттеген ғалымдардың арасында Я.Л.Коломинскийдің еңбектеріне тоқтауға 

болады. [2] Ғалым орта мектеп оқушыларының сынып ұжымдарындағы 

балалардың жеке өзара қарым-қатынасының ерекшеліктеріне көп көңіл бөлген. 

Оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу үшін ол социометриялық 

әдістерді ұсынды, атап айтұанда аутосоциометрикалық әдістеме және бірнеше 

индекстер ұсынылды. Олардың көмегімен сандық түрде балалардың әр-түрлі 

жаста жеке қарым-қатынасын сиппатауға мүмкіншілігі болды.. Я.Л. 

Коломинский өзінің тұлғааралық сайлауының дәлел – негіздемесіне 

салыстырмалы талдау жасай отырып, тұжырымдарға келді: - сайлаудың 

жартысынан астамының жасөспірімдерінде достықпен, бірлескен ойынмен, 

үйретудің тартымдылығымен дәлелденген. Оларда жолдастарына эмоционалды 

көзқарас басым; - мотивацияның үштен бір бөлігі іскерлік сипатқа ие: 

құрдастарының жақсы оқуы, көмек көрсетуге ұмтылу, жағынан қолдау алуға 

ниет. Жасөспірімдік жаста-олардың ең көп таралған себептерінің бірі; - 

жасөспірім жасында құрбыларының адамгершілік-еріктік қасиеттеріне 

бағдарлаумен байланысты тұлғааралық сайлаудың себептері пайда болады. Бұл 

"еркі", "адал", "батыл", "қарапайым", "еңбекқор" және т.б. сияқты дәлелдер. 

Я.Л. назар аударған тағы бір ерекшелігі бар. Коломинский, IV және VI 

сыныптардағы балалардың өзара қарым-қатынасын зерттей отырып: сайлау мен 

ауытқулардың уәждемелерінде елеулі айырмашылықтардың болуы. 

Жасөспірімнің құрдастары ұжымындағы қолайсыз жағдайы оның балаға 

референттілігінің төмендеуімен байланысты. Я.Л. өз зерттеуінде атап өткендей 

Коломинский, сынып ұжымынан жасөспірімнің "кетуінің" себебі оның төмен 

социометриялық мәртебесінде ғана емес, сонымен қатар "симптомдары тек 

жағымсыз статус қана емес, сонымен қатар өзара қарым-қатынас, негізгі ұжым 

мүшелерімен өзара қарым-қатынаста қанағаттанудың төмендігі, бұл жағдайда 
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өзінің референттілігін Жоғалтатын өзара қарым-қатынастың бұзылуы болып 

табылады . 

Жеткіншектердің қарым – қатынастарының теориялық ерекшеліктеріне 

тоқталсақ, келесі жағдайларды көреміз: жеткіншектердің үлкендермен қарым – 

қатынасы, жеткіншектердің өзара қарым – қатынасы, жеткіншектердің 

достармен қарым – қатынасы, жеткіншек ұл баланың қыз баламен немесе қыз 

баланың ұл баламен арасындағы қарым – қатынастары. 

Жеткіншектердің үлкендермен қарым – қатынасы барысында өзін ересек 

адам ретінде танытуы, қандай - да бір қарама – қайшылықты туғызады. Яғни 

қарым – қатынасты субъект – субъект тепе – теңдігі бұзылады . 

Жеткіншектер қарым – қатынас барысында өз дербестігін көрсетіп, және 

өз жауабын ғана құптап, үлкендер тарапынан қойылған талаптардан бас 

тартады. Қарым – қатынаста жағымды жағдай орнығу үшін үлкендер тарапы 

жеткіншектерге достық тарапқа ауысуы қажет. Жағымды қарым – қатынаста 

үлкендер тарапы жеткіншектің өзінің жеке қасиеттерін бағалауға және өзін - өзі 

тануға көмектеседі. Егер үлкендер тарапы қарым – қатынас барысында 

жеткіншектерге кішкентай бала ретінде қараса, бұл жерде жағымсыз 

наразылықтар жеткіншектер тарапынан орын алады. Үлкендермен 

жеткіншектер арасындағы қарым – қатынасқа негізгі 2 фактор әсер етеді, 

экономикалық фактор (жеткіншек бала материалдық тұрғыда ата – анасына 

тәуелді), әлеуметтік фактор (жеткіншек әлеуметтік оқушы рөлін сақтайды). 

Нәтижесінде жеткіншектердің үлкендермен арасындағы қарым – қатынаста 

конфликтілі жағдайлар туындайды. Қарым – қатынас барысында жеткіншек 

баланың көңіл – күйінің ауысуына байласнысты жағымды немесе жағымссыз 

қарым – қатынас орнайды. Көңіл – күйдің ауысуы жеткіншекте адекватты емес 

реакцияның көрінісін табады. Осындай эмансипация реакциялары, 

жеткіншектің ата – анасының қамқорлығынан арылуға, және үйден қашып кету 

жағдайларынан байқауға болады. 

Жеткіншектердің өзара қарым-қатынасы баланың өмірінде маңызды 

орын алады. Себебі жеткіншектер өзара әлеуметтік тұлғааралық қарым- 

қатынасқа түседі. Сондай-ақ жеткіншектердің өзара қарым-қатынастары 

қызығушылық мәңге ие, қарым-орындамауы сияқты жағдайлар орныға 

бастайды. Жеткіншек бала өз жоспарын, сырларын ата-анасына емес, 

достарына сеніп ақпараттармен бөліседі. Жеткіншек бала өз жасындағы 

балалармен қатынас барысында өзінің тұлғасын қалыптастырып, және қарым- 

қатынас барысында өзінің мүмкіндіктерін анықтағысы келеді. Өзара қарым- 

қатынастарында адалдық қасиеті жоғары бағаланып, ал өзімшілдік, 

қызғаншақтық т.б. қасиеттер кері әсерін тигізеді. 

Жоғарыдан көргендей жеткіншектік кезеңде достық мәселесі үлкен  

орын алады. Ал достық мәселесі құрылу үшін педагогикалық тұрғыда тәрбие 

маңызды қарым-қатынастың компоненті болып табылады. Егер достықтың 

құрылуын қарапайым түрде қарым – қатынас тұрғысында қарайтын болсақ, 

онда келесі жағдайға тоқталамыз. Мысалы жеткіншек бала субъект дос бала 

табу жағдайында қарым – қатынас орнату барысында ортақ мақсатты, немесе өз 
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мақсатын субъектіге ұсына бастайды, көп жағдайда субъект жеткіншекпен бір 

жастағы адам болып табылады. Сонда келесі нәтижеге тоқталуға болады, яғни 

жеткіншек баланың өмірінде тұлғааралық қарым-қатынас маңызды орын алады. 

Осыдан жеткіншектік кезеңдегі қарым -қатынастың қажеттілігін байқауға 

болады.. 

Вербалды емес жеткіншектердің өзара қарым-қатынастарында келесі іс- 

қимылдар айқын көрінісін табады, олар: 

- тілін шығару – арандатушылық тұрғыда, ызаландыру үшін 

қолданылатын қимыл. Қосымша қимылдар байқалуы мүмкін, яғни денесімен 

алдыға еңкеюі, қолын қалтаға салуы, немесе қолы түсінкі, кейбір жағдайларда 

қолдың көмегімен қосымша арандатушылық қимылдар жасау; 

- жұдырық көрсету – ашушандылықтың белгісі, және балада 

ашушандылық эмоциясы байқалады. “Мидың қозуы артып дене бұлышық 

еттеріне сигнал береді. Бұл жерде дене бітімі түзу, және жылдам әрекетке 

дайын, кейде дене бітімі ренжіткен субъектке алға еңкейеді, аяқ – қол бұлшық 

еттері қатайады.”(Ч. Дарвин). 

Жеткіншек балада бұл қимыл арессияның белгісі, қосымша бет бұлшық 

еттері жұмыс істейді. Мысалы жұдырық көрсету барысында тістерін 

айқастырып, екі қасы бір нүктеге қосылуы. 

- саусағымен құлақты соғуы – әңгімелесушінің ақмақтығын көрсету, 

мазақтау; 

- сұқ саусақ пен басты бұрау – әңгімелесушінің санасының жоқтығы 

мағынасында көрсетіледі; 

- бас бармақты саусақтың астына салып жұдырық көрсету – агрессивті 

қимыл. Өзіне сенімді түрде агрессивті қылықта бас тарту, мазақтау т.б. 

мағынаны білдіреді; 

- жұдырық түйіп ортаңғы саусақты шығарып көрсету – агрессивті 

қимыл. Субъектіні мазақтау, қорлау, ренжіту т.б. агрессивті қылық көрсету 

үшін қолданылады. 

Жоғарыдағы вербалды емес қарым-қатынастың әрекет қимылдары 

агрессивті түрде сипатқа ие, бірақ жеткіншектер қимылдардың мән мағынасын 

көңілдеріне алмауы мүмкін. Нәтижесінде әңгімелесушімен жағымссыз қарым- 

қатынас орнығады. 

Жеткіншек ұл және қыз бала арасындағы қарым-қатынас ерекшелігі бір- 

біріне қызығушылықтың туындауынан бастау алады. Бұл кезеңде жеткіншек 

балаға өзгелер қалай қарайтындығы маңызды. Осыдан жеткіншек балада: киім 

үлгісіне, шаштың түріне, дене пішіміне, өзін-өзі ұстауына т.б. өзінің 

қасиеттеріне назар аударады. Яғни ұл балаларда “Мен еркекпін”, ал қыз 

балаларда ”Мен қызбын” деген “Мен” концепциялары құрыла бастайды. 

Жыныстық ерекшелік бойынша қызығушылықты, біз адекватты емес формада 

көреміз. Ұл бала өзіне қыз баланың назарын аудару үшін, оқассыз әрекеттер, 

сондай-ақ тису және ауыртпалы әрекеттер көрсетуі мүмкін. Қыз балалар 

көрсетілген әрекеттерді түсініп, қатты ренжімейді және сол кезекте ұл 

балаларды елемейді. Кейінрек жыныстық айырмашылық бойынша 
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жеткіншектер арасында қарым-қатынас қиындай түседі. Қарым-қатынаста 

жеткіншектер арасында ұялшақтық сезімінен, бір-біріне немқұрайлы қарау 

демонстрациялары орыналады. 

Сонымен жоғарыда біз В.С. Мухина деректерінен жеткіншектердің 

қарым-қатынас ерекшелік жағдайларын көреміз. Яғни үлкендермен қарым- 

қатынас жеткіншектік кезеңде қиындай түсуі мүмкін. Себебі баланың ойында 

оны бәрібір ешкім түсінбейді [ 3.]. 

Жеткіншектердің тұлғааралық қарым-қатынасы айқын түрде агрессивті 

вербалды емес қарым-қатынас ерекшеліктерінен көруге болады. Жыныстық 

ерекшелік бойынша қарым – қатынасты адекватты емес фактордан адекватты 

факторға ауысуынан байқаймыз. 

С.П. Тищенко деректерінде бесінші сынып оқушылары көптеген 

жағдайда 8 сыныптағы танымал оқушыларымен дос болғысы келген. Осыдан 

тұрақты қарым – қатынас серіктес факторын оқушылардың 20 % таңдаған. Ал 

алтыншы сынып оқушыларында ішкі (рухани) қарым – қатынас себептерін 

таңдау: бірге армандау, бірге жоспар құру орын алады. Мүмкін, сондықтан А. 

В. Мудрик көрсеткендей жас ұлғайған сайын қарым – қатынас татұрақты 

серіктесті таңдау жетінші сыныпқа дейін көрсеткіші артады[4] 

Жеткіншектік жас аралығында келесі кезеңдер кезектесіп ауысып 

сипатталады: “ашық” және “жабық”. Қарым – қатынаста “жабықтық” кезеңі 

алтыншы жән есегізінші сыныптар арасында байқалады. Ал “ашықтық” кезеңі 

жетінші және тоғызыншы сыныпта көрініс тапқан. 

“Жабықтық” кезеңінде жеткіншек бала өзініңі шкі жандүниесін бөгде 

қысымнан қорғайды, және бұл кезеңде “Мен” бейнесі әлі қалыптаспайды. Бұл 

кезеңде жеткіншек тарапына қойылған бейтарап сұрақтар адекватты емес 

реакцияның туындауына негіз болады. Мысалы, анасы баласына: “Cен бүгін 

түскі асынды іштің бе?”, ал баласы ашуланып: “Сен ылғи менің ішкі 

жандүниеме кіресін! Мені жайыма қалдыр!”.Яғни осындай негативті түрде 

жауап қайтарады. Ал “ашықтық” кезеңінде керісінше балада қарым – қатынасқа 

қажеттілік туындайды. Сондай – ақ тұлғааралық қарым – қатынаста серіктестер 

арасында қажеттілік туындайды. Яғни өзі жайлы қарым – қатынас, өзінің 

мәселелері жайлы, алаңдаушылық, болып жатқан өзгерістер жайлы және т.б. 

Педагогикалық тұрғыда жеткіншектердің тұлғааралық қарым – 

қатынасы көп жағдайда балаларға қызықты болып келеді. Егер жеткіншек 

баламен адамгершілік тұрғыда сыйластық түрде қарым – қатынас орнатсақ, 

онда бұл қарым – қатына сжағымды түрге өту көрсеткіші артады. Себебі А.С. 

Макаренко “тұлғаның мәселесі тек, әрбір адамнан тұлғалық қасиеттерді 

көруден шешіледі”, деп жазған болатын.[5] Яғни бұл жерде педагогикалық 

тәрбие рөлі маңызды орыналады. Психологиялық немесе педагогикалық 

жағдайда біз жеткіншек баланың әлеуметтенуін қарастырсақ, онда отбасылық 

тәрбие рөлі бірінші орында тұрады. Бұл жағдайды критерийге бөліп 

қарастырсақ: 

1. Отбасы жеткіншек баланың физиологиялық және эмоционалды 

дамуында маңызды рөл атқарады. 
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2. Отбасы баланың жыныстық даму жағдайында маңызды орыналады 

(маскулинтті қасиет ұл балалар дамуына, ал фемининтті қасиет қыз бала 

өмірлеріндегі қасиеттердің дамуына әсер етеді). 

3. Отбасы баланың санасының дамуын әсерін тигізеді. 

4. Отбасы балаға әлеуметтену нормаларын игеруге көмектеседі. 

5. Отбасы баланың жеке құндылықтарының қалыптасу жағдайында 

маңызды. 

6. Отбасы баланың әлеуметтенуіне, әлеуметтік дамуына көмектеседі. 

Сонымен қатар А.С. Макаренко мұғалімнің оқушыға қарым – қатынас 

барысында үлкен әсер етеді деп, педагогикалық тұрғыда қарым – қатынас 

жайлы анықтамаларын берген болатын . 

Жоғарыда біз баланың отбасылық тәрбиелік дамуын жеткіншектік 

кезеңді арнайы критерийлерін қарастырдық. Осыдан отбасылық тәрбие 

дегеніміз – артық немесе кем ынталықты қабылдау арқылы, үлкендер 

тарапынан баланы өсіріп, жеткізу . 

Яғни бұл жағдайды Абай Құнанбаевтың он тоғызыншы қара сөзінің 

үзіндісінен көруге болады: “Адам ата – анадан туғанда есті болмайды; естіп, 

көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды танидыдағы, сондайдан 

білгені, көргені көп болған адам, білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін 

ескеріп, жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. 

Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен 

сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады”.[6] Егер осы қара 

сөздегі естілер сөзінің мағынасы тереңде жатыр. Бірақ біздің жағдайда бұл 

үзіндіні біз әрине педагогикалық тұрғыда отбасымен байланыстырамыз. 

Осыдан тәрбие жеткіншек баланың дамуына, және қарым – қатынас орнату 

жағдайына әсер ететінің көрдік. Сондай – ақ баланың позитивті немесе 

негативті қарым – қатынас орнатуы эмоционалдық жағдайына байланысты. Ал 

эмоционалдық жағдай отбасы ішіндегі тәрбиемен байланыстырамыз. 

Жеткіншек бала қарым – қатынасты жеңілдету барысында қандай – да 

бір қулық әрекеттерге жүгінеді, мысалы өзі жайлы айту барысында ақпаратты 

ашық айтып жеткізу, немесе жасырып жанама жолмен қарым – қатынасты 

орнату. Бұл жағдайды Эрвингом Гоффманомның зерттеулерінен көреміз. 

Ал Дэвид Элкин жеткіншектердің қарым – қатынастарынан келесі 

ерекшелітерді бөліп көрсеткен. Біріншіден жеткіншек балалар қарым – қатынас 

орнатар алдында “қиялды аудиториямен” ой бөліседі. Екіншіден жеткіншектер 

“қиялды әлем” құрып, сол әлемде өз орнымен жағдайын елестеді. Нәтижесінде 

қарым – қатынас барысында жеткіншек балада қосарланған жоспар пайда 

болып, өз жағдайын шиеленістіреді. 

Пубертаттық кезеңді ескерсек жеткіншектік кезеңдегі қарым – қатынас 

гипертимді мінез – құлықтың акцентуациясын пайда болуын байқаймыз. Яғни 

қарым – қатынас барысында жеткіншек балада көңіл – күйдің динамикалық 

өзгерістерін көреміз. Мысалы жеткіншек кезеңдегі субъект көңілді жүрсе, біраз 

уақыттан соң көңіл - күйі түсіп, аггрессивті мінез – құлықты көрсетуі мүмкін. 

Себебі И. С. Конның жазуларында 10 жастағы жеткіншектің жыныстық дамуы 
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18 жаста толығымен аяқталып, 8 есе жыныстық гормондық алмасу 

ораганизімде орын алады. Яғни бұл жағдайды ескерсек, қарым – қатынастағы 

көңіл – күйдің алмасуы жеткіншектік кезеңнің нормасына жатқызуға болады. 

[7] 

Сонымен, ғалымдардың теориялық тұжырымдамаларын барынша 

талдап, жеткіншектік кезеңде қарым-қатынастың жан-жақты бағыттарын 

қарастырдық. Нәтижесінде біз жеткіншектердің вербалды және вербалды емес, 

тұлғааралық қарым-қатынасының ерекшеліктерімен таныстық. Қарым-қатынас 

мәселесін теориялық тұрғыда қарастыру барысында біз педагогикалық, 

психологиялық, әлеуметтік анықтамаларға жүгініп, ғалымдардың пікірлерін 

салыстырып анализдік тұрғыда сипаттап жаздық. 

Қортындылай келе, біз жеткіншектік кезеңнің негізгі ерекшеліктерін, 

қалыптасуымен, дамуын теориялық тұрғыда қарастырып өттік. Яғни 

жеткіншектің психологиялық және физиологиялық даму сатыларын, сондай – 

ақ ғалымдардың берген тұжырымдамаларын теориялық тұрғыда анализден 

өткізіп талдадық. Келесі кезекте біз осы негізгі екі бағыттағы даму жолын 

пубертаттық кезеңмен ортақ ерекшеліктерін тауып, сипаттап көрсеттік. 

Жеткіншек баланың психологиялық тұрғыда таным процессінің қасиеттерімен 

қысқаша таныстық. Ал қарым-қатынас жағдайында жеткіншектердің негізгі 

түрлерін критерийлерге бөліп, әр-қайсысына арнайы тоқталып талдадық. 

Қарым-қатынастың жіктелімдерін, және субъектілер қатарын қарастыра келе, 

қарым-қатынас барысындағы субъектілер арасындағы ара – қашықтық 

мәселесін ғалымдардың теориялық анықтамалары арқылы жіктеп аналитикалық 

тұрғыда сипатталады. Вербалды және вербалды емес қарым – қатынас түрін 

тереңірек ғалымдардың теорияларына негізделіп негізгі ерекшеліктерін 

көрсеттік. 

Сондай – ақ жеткіншек балалардың “Мен” концепциясын назарға алып, 

қарым – қатынас орнату барысындағы ерекшеліктерді салыстырып 

қарастырдық. Жеткіншектік кезеңді ескеріп вербалды және вербалды емес 

қарым – қатынастың негізгі түріне тоқаталып, жиі кездесетін жағдайларды 

теориялық тұрғыда көрсеттік. Тұлғааралық қарым – қатынас мәселесі біздің 

зерттеуімізде үлкен маңызға ие. Сол себепті бұл қарым – қатынас түрін, достық 

мәселесін қарастырып өттік. Маңызды жағдайлардың бірі ретінде 

педагогикалық тәрбиені қарым – қатынаспен байланыстырып, оның 

ерекшеліктері анықталып, сиппатама берілді. 
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМНІҢ РӨЛІ 

 

Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт дәстүрін, 

тілін білімін, адамзаттық мәдениетті, адами қасиетті мол терең түсінетін 

шығармашыл тұлға етіп тәрбиелеу өмір талабы, қоғам қажеттілігі. Қазақстан 

Республикасы Білім туралы заңында жас ұрпаққа жан-жақты білім мен тәрбие 

берудің мемлекеттік саясатының негізі ұстанымдарын айқындап берді. Жаңа 

кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа адамгершілік-рухани  

тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру 

оның туған кезінен басталуы керек деген. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасында «Білім берудің мақсаты - жылдам өзгеріп отыратын дүние 

жағдайларында алған терең білімнің, кәсіби дағдыларының негізінде еркін 

бағдарлай білуге, өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше 

дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті, дені 

сау жеке тұлғаны қалыптастыру» делінген [1]. 

Қазақстанда ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды, мәдени 

ұлттық дәстүрлерді ескере отырып, қазіргі білім мазмұнын жаңғыртуда, жаңа 

талаптар қоя отырып ұлттық рухта болашақ ұрпақты тәрбиелеу керек деп 

ойлаймыз. Оның мәні жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

бәсекелестікке қабілетті білім беру жүйесін қалыптастыру, оқушы бойына 

ұлттық құндылық қасиеттерін қалыптастырып, құрметтеуге тәрбиелеуде 

дидактикалық шарттар яғни оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру үрдісін 

жан-жақты қамту қажеттілігі туындайды. Жас ұрпақтың бойына ұлттық 

құндылықтарды және жалпы адамзаттық құндылық қасиеттерді қалыптастыру 

үшін ұлттық мәдениет, салт - дәстүр, халық тағылымдарын бойына сіңіру. 

Қазақ мәдениеті – ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық мәдениет. Ол ұлттық 

тәлім-тәрбиенің негізінде дамып, қалыптасты. Жалпы адамзаттық құндылық 

қасиеттер ұлттық тәрбиемен ұлттық мәдениеттің дамуындағы қозғаушы күші 

болып табылады. Әрбір халықтың тарихы тіршілігі мен рухани тәжірибесі бар. 
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Ұлттық тәрбие мен жалпы адамзаттық құндылық қасиеттерінің мәселесі – 

адамзат тарихынан өн - бойына ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы 

мақсат. [1]. 

Білім – салыстырмалы дербес жүйе. Білімнің жеке тұлғалық құндылығы 

әрбір адам үшін өз алдына бөлек. Әсіресе, бұл өзіндік білім, оның деңгейі мен 

сапасында көрінеді. Білім, әлеуметтік-қажеттілік болумен бірге біршама 

қызметтер атқарады. Ғалымдардың пайымдауынша (Н. В. Берковский, А.А. 

Реан) білім қызметтері төмендегідей: адамның ғылым және мәдениет әлеміне 

енуінің ең оңтайлы да жедел жолы. Бүкіл дүние қазіргі таңда әлем және барша 

планета азаматын тәрбиелеуге ұмтылыс жасап, білім аймағында барлық күш- 

қуатын топтастыруда. Дүниежүзілік білім кеңістігі жедел дамуда. Сондықтан да 

әлем қауымдастығы адамның жасайтын орны, не елі, білім игеру типі, не 

деңгейіне тәуелсіз жаhандық білім стратегиясын қалыптастыру талаптарын алға 

қойылып отыр. 

Демек, тал бесіктен басталған тәрбиеде ата-ананың, отбасының орны 

ерекше екені бәрімізге белгілі. Қазіргі кезеңде жастар тәрбиесіндегі отбасының 

ықпалы, адамгершілік, имандылық, отан сүйгіштік жөнінде ой-пікірлердің 

алатын орны ерекше. 

Толымды тұлға қалыптастыру – өте күрделі мәселе. Егемен еліміздің 

еңсесін биіктетер, абыройын асқақтатар азамат тәрбиелеп өсіру – мемлекеттік 

маңызы бар ерекше мәселе. Ұрпақ тәрбиесі – кешенді түрде жүзеге асырылатын 

аса жауапты іс. Олай болса, біз бүгін бәріміз, көп болып жастарымызды тәлімді 

де тәрбиелі етіп баулуға тиіспіз. Жастайынан толымды тәлім-тәрбие беріп, ел 

құрметтейтін азамат болсын, халыққа қызмет етіп, пайдасы тисін дейміз. 

Елбасы Н.Назарбаевтың дәстүрлі халыққа Жолдауында тәрбие мәселесі 

күрделі орын алуда. Әсіресе, білім беру, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік 

қорғау биылғы Жолдаудың арқауы іспетті болды. Әр адам өз білімін 

жетілдіруге баса назар аударып, өмір бойы оқыса да артық етпейді. Өйткені, тек 

білім арқылы адам жетіліп, сана – сезімі артады. Яғни, білімді адам еліне, 

халқына қалтқысыз қызмет етіп, пайдасын тигізеді.[2] 

Жеке тұлға өзінің қызығушылықтары мен қажеттіліктеріне сәйкес 

тұрмысты және өзін -өзі мақсатқа лайық қайта өзгертуші, белсенді әрекетшіл 

жан. Жеке тұлға ретінде қалыптастыруға адам өзін өзі танып білуі қажет. 

Сондықтан, әр адамның жан дүниесіне сергектікпен үңілу, кез келген қоршаған 

ортамен қоғамдық құбылыстың заңдылықтарын ұғыну үшін, ең алдымен әр 

адам өзін - өзі танудың үлкен рөл атқаратынын білуі тиіс. Жеке тұлға ретінде әр 

жастың жеке ой пікірімен санасып олардың көңіл күйін ізгі сезімдерін рухани 

адамгершілігін қоршаған ортаға мейірімді қарым қатынасын әр түрлі 

шығармашылық іс әрекеттер арқылы өзін өзі айқындауға басшылық жасау. 

Табиғатпен қоғам байлықтарына жанашырлықпен, жауапкершілікпен қарайтын 

тұлға тәрбиелеу. Жеке тұлғаның азаматтық патриоттық мәдени қасиеттерін 

арттыруға күш салу отанын, отбасын, достарын, мектебін сүюге тәрбиелеу. 

Қоғамдағы өз орнымен рөлін түсініп білу өзін өзі шығармашылық жағынан 

мейлінше толық көрсету. 
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Жеке тұлғаның қабілеттерін ашуға және оның физикалық, психикалық, 

рухани, әлеуметтік, шығармашылық элементтерін үйлесімді дамытуға 

бағытталған рухани адамгершілік білім берудің жалпы мақсаты: 

1) Жалпы адамзаттық құндылықтарды түсінуі; 

2) Өзін өзгелерді және өмірді түсінуі дағдыларын қалыптастыру; 

3) Шешім қабылдау барысындағы жағдаяттарды бағалау; 

4) Өзін өзі іске асыру үшін, қоғамға қызмет ету үшін, өз халқын және 

адамзаттық өркендеу үшін рухани адамгершілік құндылықтарды қолдана білу 

іскерліктерін дамыту. 

Жеке тұлғаның бағыттылығы оның сенімдері дүниеге көз қарасы 

идеялары, ұмтылыстары, өмір сүру түрін еркін таңдай алуын өз бетінше іске 

асыратын дербес ерекшелік. Адам биологиялық, психологиялық, әлеуметтік 

және рухани, мәдени сипаттардың бірлігін көрсетеді. Өзін өзі дамыту: 

тұлғаның рефлексия жоспарлау өзіндік даму нәтижелерін болжап білу сияқты 

психикалық көріністерінің негізінде жүзеге асатын, өзін өзі жетілдіру 

процесі.Өзін өзі тану: Тұлғаның өзін өзі дамытуы мен өзін өзі жүзеге асыру 

мақсатында өзі туралы нақты білім алуға бағытталған шығармашылық іс 

әрекеті. Жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаның рухани 

адамгершілік білімінің түйінді рөлін атқаратын оқу пәні. Өзін өзі түсінуі: 

Табиғи әлеуметтік және тұлғалық аспектілер бірлігінде субъектінің өзін өзі 

түсінуімен қабылдау іс әрекеті.Өзін өзі іске асыру: Адамның өзінің тұлғалық 

мүмкіндіктерін, қасиеттерін, басқа адамдар арасындағы орнын саналы түрде 

дамыту процесімен нәтижесі.Қалыптасуы: Тұлғаның әлеуметтік  мәнді 

рухани адамгершілік идеяларға жақындасуымен ерекшелінетін даму процесі. 

Руханилық: Жеке тұлғаның таңдалған мақсатқа талпынысы сананың 

құндылық сипаты әлемді және бәрінен бұрын өзін тануға ұмтылысынан яғни ең 

құнды нәрсені іздеумен ашудан, өмірдің мәніндегі  анықтылықпен 

қажеттіліктен өзін өзі ұғынудан, өзін өзі жетілдіруден әлемнің жаратылысы 

адам жаны, өмірмен өлім, ақиқат, жақсылықпен жамандық туралы болмыстың 

мәңгілік мәселелеріне жауап табуға ұмтылудан көрінетін адамның өмір сүру 

тәсілін анықтау. Өзін өзі жігерлендіру: 

Жеке тұлғаның рухани және шығармашылық әлеуеті көрінісінің жоғары 

деңгейі өзінің жеке тұлғалық мүмкіндіктерін толық анықтаумен дамытуға 

ұмтылуы, мүмкіндіктерінің шындыққа айналуы Өзін өзі тәрбиелеу: Жеке 

тұлғаның өзін өзі тану, өзін өзі талдау, өзін өзі бағалау және өзін өзі бақылау 

арқылы өзінің жағымды қасиеттерін жетілдіруіне және жағымсыз әрекеттерінен 

арылуға бағытталған саналы, мақсатты бағытталған іс әрекеті. Өзін өзі анықтау; 

Өзін өзі бағалау дәрежесі: тұлғалық бағытының мазмұнды жағы; адамның 

қоғамда өзін өзі тұлға ретінде анықтауы, оның әлеуметтік мәдени 

құндылықтарға байланысты белсенді көзқарас ұстануы және осы арқылы өзінің 

өмір сүру мәнін анықтауы қандайда бір проблемалық жағдайда өзіндік 

ұстанымын анықтау мен бекіту бойынша жеке таңдауын саналы түрде жүзеге 

асыру процесі мен нәтижесі, адамның ішкі еркіндігіне ие болуының және оны 

көрсетуінің негізгі тетігі. 
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Жеке тұлғаның таңдалған мақсатқа талпынысы, сананың құндылық 

сипаты; әлемді және бәрінен бұрын өзін тануға ұмтылысынан, яғни ең құнды 

нәрсені іздеумен ашудан, өмірдің мәніндегі анықтылық пен қажеттіліктен; өзін 

өзі ұғынудан, өзін өзі жетілдіруден; әлемнің жаратылысы, адам жаны, адамның 

өмір сүру тәсілін анықтау. Жеке тұлғаны ұлттық тәрбие арқылы дамыта  

отырып нақты әрекет арқылы оқытуда құндылықтардың болуы өте маңызды. 

«Адам мен адамның бір бірімен араласу өзара қарым қатынасында ғана 

адамның адамдығы өзі үшінде өзгелер үшін де ашылады», - дейді философ 

М.М.Бахтин. Оның пікірінше, тұлғаның белсенділігін дамытып отыруға 

ұмтылуы, өзгелерден бөлек жағдайда емес, өзге адамдармен диалогтық 

қатынастарға түсу кезінде жүзеге асырылады. 

Бірлескен қарым қатынас негізінде оқушы – оқушы, мұғалім – мұғалім, 

оқушы – мұғалім арасында өзара құрметтеу мойындау түсіне білу және 

сыйластық әрекеттері пайда болып толеранттық пен мейірімділік көзқарастары 

қалыптасады. Сонымен қатар тұлға бойында рефлексиялық сапалар 

қалыптасады. Рефлексиялық сапа дегеніміз – тұлғаның рухани дамуы, ғылыми 

ақпараттарды игеруі болып табылады.Оқыту процесінде соңғы кездерде жаңа 

жобалармен озық технологиялар енгізіліп жатыр. Сондықтан жаңа үрдісті 

тәжірибеге енгізуде мұғалімер оның философиясын ұғынуы шарт, өйткені 

оқытудағы басты мақсат – алдындағы оқушыларға таза білімнің өзін бере білу 

емес бүгінгі алған білімін өмірлік қажеттіліктеріне сай қолдана білу. [3] 

Қазіргі уақытта тұжырымдама бойынша тәрбие жұмысы 12 бағыт 

бойынша жүргізілуде. Олар мыналар: 1) Азаматтық-патриоттық, құқықтық 

және полимәдениеттік тәрбие; 2) Рухани-адамгершілік тәрбие; 3) Отбасы 

тәрбие; 4) Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту қажеттілігін қалыптастыру; 5) 

Әлеуметтік-мәнді және жеке қасиеттерін қалыптастыру; 6) Коммуникативтік 

мәдениетті қалыптастыру; 7) Экологиялық тәрбие; 8) Эстетикалық тәрбие; 9) 

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру; 10) Еңбек және 

экономикалық тәрбие; 11) Кәсіби шығармашылық тәрбие; 12) Интеллектуальді 

мәдениетті дамыту. 

Міне, осы бағыттар негізінде тәрбие жұмыстары барлық білім 

мекемелерінде жүргізіліп жатыр. Жоғарыда айтылған мәселелер төңірегінде 

жан-жақты дамыған тұлға тәрбиелеу үшін осы он екі бағыт негізінде, оны жеке 

тұлғаның қабылдауы арқылы жүзеге асыру қажет. Тәрбие жұмысының 12 

бағытын дәл қазір бір баяндаманың ішінде қамту мүмкін емес. Сондықтан мен 

өз баяндамамда, ең маңызды деп тапқан, рухани адамгершілік тәрбиесін 

қарастырдым [4]. 

Рухани дамыған тұлға қалыптастыруды мынадай бағыттар арқылы 

жүргізуді ұсынбақпын: 

1) Танымдық бағыт таным мәдениеті, интеллект, білім, ақыл-ой 

мәдениеті, шығармашылық, дүниетаным, ғылым, дін, сындарлы ойлау білу, 

сананы жетілдіру, өз-өзіне баға беру, шешен сөйлеу қабілеттерінен құралады. 

2) Адамгершілік бағыт – ол жеке тұлғаның жеке қасиеттерінен тұрады: 

жауапкершілік, мейірімділік, әділдік, қайырымды да адал, үлкенге құрметтеп, 
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кішіге қамқор бола білу, ар-ұятты, тән және жан сұлулығы, өзінің қадір-қасиеті, 

ата-ананы қадірлеу. 

3) Ұлттық бағыт – ұлттық сана, патриотизм, ұлтжандылық, елін, туған 

жерін сүю, тілді, дінді, салт-дәстүрді, әдет-ғұрыпты құрметтеу, ұлттық спортты 

дәріптеу, табиғатты аялау, әдебиетті, мәдениетті қастерлеу, т.б. бөліктерден 

тұрады. 

4) Әлемдік бағыт – азаматтық, толеранттылық, басқа адамның 

құқықтарын құрметтеу, өзге ұлттармен ынтымақтастық, полимәдениеттілік, 

тілдің үштұғырлығы, ұлттаралық қарым-қатынас, т.б. жатады. 

Психологиялық-педагогикалық, философиялық, экономикалық және 

басқа әдебиеттерді зерттеу негізінде анықталғандай, адам мен табиғаттың 

арасындағы үйлесімділікке қол жеткізу және экологиялық мәселелерді шешудің 

тиімді жолы экологиялық білім мен тәрбие жүйесі болып табылады. 

Экологиялық білімбұл - жеке тұлғаның тұрақты табиғат пайдалану мен 

тұтынуының, коршаған ортаны қорғау саласындағы іс-әрекеттері мен мінез- 

құлқын өзгертуге негізделген, ғылыми және тәжірибелік білімдермен Іскерлік 

жүйесін қалыптастыруға бағытталған үздіксіз білім беру, тәрбиелеу және дамыту 

үдерісі. 

Экологиялық білім стратегиясы - бұл «табиғат - адам», «табиғат - қоғам» 

жүйесінің өзара әрекеттесуіндегі қоғамдық сананы өзгерту қажеттілігін 

түбегейлі түсіну, экологиялық мәдениетті қалыптастыру, адамның өмір сүру 

салтын экологияландыру оның бағыттарын анықтап жүзеге асырудағы және 

экологиялық білім саласындағы мемлекеттік саясаттың негізін құрайтын 

идеялар, мақсаттар, принциптер жүйесі. 
Экологиялық білімнің тиімді жүйесі қоғам мен экономиканың тұрақты 

дамуын қамтамасыз ететін негізгі құрал. Экологиялық білім мен тәрбие 
қоғамдық, өндірістік, жанұялық, тұлғааралық қатынастармен тығыз 
байланысқан, сондықтан да сананың барлық формаларын (күнделікті, ғылыми, 
адамгершілік, философиялық, эстетикалық, ұжымдық) қамтиды.XXI ғасыр Күн 
тәртібінде «адамның құқығының негізін қалайтын - білім» деп көрсетіледі. 
Мұнда білім тұрақтылықтықамтамасыз етуге қажетті өмір сүру салты, мінез- 
құлықты, құндылықтарды білімді өзгертуге бағытталған негізгі механизм 
түрінде танылады. Үздіксіз білім беру жүйесінде барлық сатыларды қамтитын 
арнайы кешен қолданылады. Бұл арнайы кешенде екі принцип сақталады: 
төменнен жоғарыға дейін; жоғарыдан төменге дейін отбасы — балабақша — 
бастауыш мектеп — арнайы орта білім — жоғары білім — жоғарыдан кейінгі 
білім (Білім жетілдіру). «Жоғарыдан төмен» жүйесі оқу орындарының басқару 
қызметін білдіреді. Демек, мұндай құрылым білім беру кеңістігінің 
біртұтастығын, сабақтастығын, кешенділігін қамтамасыз етеді. Оқу  
жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес білім алушылар білім берудің төмен 
деңгейінен жоғары деңгейіне жеңіл өте алады. 

Экологиялық білім беру мен тәрбиелеудің келесі деңгейлерін бөліп 
көрсетуге болады: 

1) жанұялық және мектепке дейінгі; 
2) мектеп кезеңі; 
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3) ЖОО кезеңі; 

4) ЖОО-нан кейінгі кезең (кәсіби біліктілікті арттыру, мамандарды 
қайта дайындау және т.б.). 

Бала табиғатпен тығыз байланысқан жүйені сезіну үшін өзара 
байланысқан үш шарттар орындалуы керек: 

1) Тәрбиелеушілердің экологиялық білімдерінің болуы, экологиялық 
білім элементтерін бала санасына жеткізе білуі; 

2) Баспа және бейнетаспа визуальды құралдың балаға түсінікті болуы 
(экологиялық әліппе, бейнетаспа фильмдері); 

3) Тірі табиғатпен байланыс жасау, табиғат аясына серуендеу. 
Экологиялық білім берудегі екінші кезең - мектеп кезеңі [5]. 

Сонымен, тұлғаның рухани моделін қалыптастыру рухани 
құндылықтардың негізгі қайнар көздері – салт-дәстүр, мәдениет, ғылым-білім, 
дүниетаным, адамгершілік арқылы жүзеге асады. Осы тәрбие жолында 
жоғарыда айтылып кеткен тәрбие мектептері үлкен рөл атқарады. 

Халықтың рухани дамуының түп қазығы, тірегі - мәдениет, әдебиет, дін, 
салт-сана, тіл деген ең негізгі құндылықтардың беріктігіне келіп тіреледі. 

Тәрбие саласындағы барлық өзгерістердің өзегіне осы тұрғыдан келуіміз 
заңды. Жастарға білім беру мен тәрбиелеу осы негізде жүйеленуі қажет деп 
есептейміз. Үлкен ғұлама-педагог Л.Фейербах: «тәрбиенің мақсаты - бақыт, ал 
соған жету - қуаныш» деп санаған. 
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Еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалып 

жатқан талпыныстар жағдайында әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, 

терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекетінде шығармашылық бағыт 

ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлғаны 

қалыптастыру маңызды міндет болып отыр. 



221  

Жеке тұлғаны дамыту мәселелері Л.С.Выготскийдің, М.Б.Блонскийдің, 

С.Л.Рубинштейннің, Л.В.Занковтың, Д.В.Элькониннің еңбектерінің негізгі 

арқауы. Қазіргі кезде Д.Н. Богоявленскийдің, П.Я. Гальпериннің, Б.В. 

Давыдовтың, Л.В. Занковтың, Е.Н.Кабанова-Меллердің, С.Л.Рубинштейннің, 

Н.Ф.Талызинаның т.б. жеке тұлғаға бағытталған және дамыта оқытудың 

психологиялық теориялары жасалып, оқу үрдісіне енгізілген. Білім берудің 

жеке тұлғаға бағытталған технологиясына Л.И. Аниферованың, Е.В. 

Бондаревскаяның, В.С. Ильиннің, М.В. Клариннің, Т.Н. Мальковскаяның, В.В. 

Сериковтың, И.С. Якиманскаяның, Д.В. Дорофеевтің зерттеулері арналған. 

Білімнің түрлі салаларындағы ғалымдардың, философтардың, психологтардың, 

педагогтардың тұлғалық бағдарлы оқыту мәселелеріне деген терең және 

үздіксіз қызығушылығы да қозғалып отырған мәселенің маңыздылығын 

дәлелдей түседі. Ол үшін алдымен «тұлғалық бағдарлы оқыту» дегеніміздің не 

екенін түсініп алғанымыз жөн. 

И.С.Якиманская жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың негізгі ережелерін 

төмендегідей тұжырымдайды: 

- Басты мақсаты-оқушы тұлғасының жеке қабілеттері мен қасиеттерін 

дамыту; 

- Білім беру жүйесі басынан-ақ оқушыдан бастап оқыту және тәрбиелеу 

мақсаттарына, мазмұны мен технологияларына қарай бағыттала құрылуы тиіс; 

- Оқушы дамуын диагностикалау мен ынталандыруды мұғалім олардың 

қызметін ұзақ уақыт бойына байқау әдістері негізінде іске асыруы тиіс. 

И.С.Якиманскаяның пайымдауынша, жеке тұлғаға  бағдарланған 

оқытуда даралау тәсілі барлық білім беру процесінің негізгі қағидасы болып 

табылады, оның мақсаты-әрбір баланың мүмкіндіктерін танып, дамыту. "Жеке 

тұлғалық тәсіл жағдайында балалардың өзіндік жеке ерекшеліктерінің болуы 

қойылған мақсатқа жетудің-яғни, қайталанбас жеке тұлға ретінде әрбір 

оқушының дамуын қамтамасыз етудің қажетті шарты”. ”[1, 26-б] 

Е.В.Бондоревская жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың мазмұнында 

жеке жеке тұлғаны дамытуға және қалыптастыруға қажетті мынадай 4 

компонент міндетті түрде болуы қажет деп атап көрсеткен. Олар: 

аксеологиялық, когнитивті, шығармашылық-әрекеттік және жеке тұлғалық. 

Осы жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың мазмұнының төрт компоненті де 

негізінен сөйлесу, шығармашылық іс-әрекет арқылы әрбір баланың жекелеген 

дамытуға жағдай жасауға, өз бетінше шешім қабылдауға және 

шығармашылығына, оқу әдістері мен мазмұнын таңдауға толық мүмкіндік 

береді деп ойлаймыз. [2, 32-б]. 

Жеке тұлғаға бағдарланған оқыту материалды шығармашылықпен 

меңгеру аясын кеңейтеді және жеке тұлғадан бағдарланған оқытушыдан 

төмендегідей іс-әрекетті талап етеді: 

1) жеке тұлғаның темпераменті, мінезі-құлқы, көзқарасы, талғамы мен 

әдеп-дағдыларының жеке ерекшеліктерін үнемі зерделеп, жақсы білуі; 

2) жеке тұлғаның ойлау ерекшелігі, қызығушылығы, мүддесі, ұстанымы, 

бағытталуы, өмірге, еңбекке көзқарасы, құндылық бағыттары, өмірлік жоспары 
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және т.б. сияқты аса маңызды тұлғалық қасиеттерінің нақты қалыптасу 

деңгейін қадағалап, білуі; 

3) әрбір жеке тұлғаның өз шамасына сай және біртіндеп күрделене 

беретін әрі жеке тұлға дамуын қамтамасыз ететін тәрбиелік әрекетке үнемі 

тартып отыруы; 

4) мақсатқа жетуге кедергі келтіретін себептерді уақытылы айқындап, 

жойып отыруы, ал егер мұны уақтылы істей алмаса, жаңа жағдайларға сай 

тәрбие тактикасын жедел түрде өзгертуі; 

5) жеке тұлғаның өз белсенділігіне неғұрлым көбірек сүйенуі; 

6) тәрбие ісін жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуімен ұштастырып, өзін- 

өзі тәрбиелеу мақсаттарын, әдістерін, формаларын таңдауға көмек беруі; 

В.В.Сериков     ұсынған      жеке      тұлғаға      бағдарланған      білім 

беру тұжырымдамасының мәні төмендегідей: 

1. Жеке тұлға дегеніміз - адамның арнайы білім алу және даму аясын 

білдіретін педагогикалық категория. 

2. Адам "жеке тұлға болу” тәжірибесін, яғни жеке тұлға функцияларын 

атқара білу тәжірибесін меңгеруі тиіс. 

В.В.Сериков жеке тұлғаға бағдарланған білім беруге тән заңдылықтарды 

атап көрсетеді: 

– жобалау элементі - "тұлға өміріндегі оқиға”, ол кейіннен біртұтас 

өмірлік нәтижеге айналады. Ал білім тек оның бір бөлігі ғана болып табылады; 

– оқыту адамның табиғи өмір сүру жағдайына жақын бола түседі; 

– оқытушы мен студенттің өзара бірлескен әрекеті тұлғааралық, субьект 

аралық қарым-қатынас сипатын алады; 

– тұлғалық-бағдарлы білім беру әрбір студенттің даралығына, жеке 

ерекшіліктеріне бағыттала отырып, студенттің жеке даму траекториясын 

жасауға мүмкіндік береді [3, 43-б]. 

Жеке тұлғаға бағдарланған оқу процестері: дамыта оқыту; баланың жеке 

ерекшеліктерін қалыптастыруға педагогикалық қолдау көрсету; тәрбиені 

баланы рухани-адамгершілік дамыту құралы ретінде қарастырады. Жеке 

тұлғаға бағдарланған білім берудің мақсаты-адамды қолдау, дамыту, онда өзін- 

өзі жүзеге асыру, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеудің тетіктерін 

қалыптастыру. Мұндай технологияларға. Ынтымақтастық, сұхбаттастық, 

әрекетшілдік-сипатшылық әрекеті, баланың жеке дамуын қолдауға бағытталуы, 

оған дербес шешімдер қабылдауға, шығармашылыққа, мұғаліммен өзара 

шығармашылық ынтымақтастығына қажетті кеңістік пен еркіндік беру сипаты 

тән. 
 

бар: 
Бүгінгі таңда мынадай жеке тұлғаға бағдарланған оқыту технологиялары 

 

- В.Ф.Шаталовтың тірек белгілер негізіндегі технологиясы; 

- П.М.Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді шоғырландыру 

технологиясы; 

- В.В.Фирсовтың саралай оқыту технологиясы; 

- Ш.А.Амонашвилидің ізгілікті-тұлғалық технологиясы; 
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- Л.В.Занковтың, Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдовтың дамыта оқыту 

технологиясы; 

- Ю.К.Бабанскийдің оқу процесін оптимизациялау технологиясы; 

- М.Чошановтың, П.И.Третьяковтың, К.Я.Вазинаның, В.М.Монаховтың 

модульдік оқыту технологиялары; 

- Г.К.Селевконың өзін-өзі дамыта оқыту технологиясы; 

- Ж.А.Қараевтың, Т.Т.Ғалиевтің, Ә.Жүнісбектің, М.М.Жанпейісованың, 

Н.Н.Нұрахметов пен К.Әбдіғалиевтің оқыту технологиялары кеңінен танымал. 
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МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛА ТӘРБИЕСІНІҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗІ 

 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың мәселесіне бүгінгі күні қоғамның 

индустриядан кейінгі даму кезеңіне көшуіне және қоғамдық сананың 

"мәдениеттің пайдалылық" түсінігінен «мәдениеттің құндылылығы» мәніне 

ауысуына байланысты жаңа тұрпаттағы көзқарастың қалыптасуына әкелді. 

Жаңа мыңжылдықта мүмкіндігі шектеулі адам әлеуметтік- 

педагогикалық көмек, пен қамқорлық көрсетудің нысаны ғана емес, сонымен 

қатар өзін-өзі жүзеге асыруа алатын және қоғамға кіріге алатын қоршаған 

әлеуеттің белсенді субъектісі ретінде қарастырылуы тиіс. 

Халықаралық біріккен ұлттар ұйымының статистикалық мәліметіне 

назар аударатын болсақ, әлемде шамамен 450 миллионнан астам адамдардың 

психикалық және физикалық дамуында бұзылулары бар. Бүкіл әлемнің 10/1 

бөлігін қамтиды (оның ішінде 200 миллионға жуығы мүмкіндігі шектеулі 

балалар). Сонымен қоса, бүкіл әлемдегідей біздің елдеде мүгедек балалар саны 

артуда. 
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«Бүгінгі күні Қазақстан бойынша мүмкіндігі шектеулі балалар барлық 

мүгедек жандардың 12,5% құрайды» деп ҚР халықты әлеуметтік қорғау және 

еңбек саласының вице-министрі С.Жакупова ҚР парламентінің Мәжіліс 

жиналысының «Нұр Отан» партиясының әлеуметтік кеңесінің жиналысында 

атап өткен еді. Жас мөлшері жағынан ең көп мөлшері 8-11 жас аралығы болып 

табылады. 

Есту қабілеті жағынан кемістігі бар 4600, көру қабілеті төмен 3900 бала, 

жүру қабілетінен кемістігі бар 26 мың. 200 бала», - деп хабарлама берді вице- 

министр. С.Жакупованың айтуы бойынша мемлекет тарапынан мүгедек баласы 

бар отбасылар әлеуметтік қолдау көрсетудің жан-жақты қолдауына мүмкіндік 

береді.[1] 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың өмірлік әрекеті шектеледі, қарым - 

қатынас, оқыту, болашақ кәсіби дағдыларды игеруде қиындықтар туады. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік тәжірибені меңгеруі және 

қоғамдық қарым - қатынас жүйесіне қосылу үшін нақты қосымша өлшемдер, 

амал және күш - қуат (бұл арнайы бағдарлама, арнайы сауықтыру орталықтары, 

арнайы оқу орындары және т.б.) қажет. Бірақ зерттеулер әлеуметтік сауықтыру 

үрдісінің заңдылықтарына, міндеттеріне негізделуі тиіс. 

Осыған байланысты мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың, 

тәрбиелеудің және әлеуметтік ықпалдастырудың оңтайлы жолдарын іздеу 

педагогика тұрғысынан қажетті де маңызды болып табылады. 

Тәрбие әлеуметтік феномен ретінде тұлғаны өзгертуде, жекелей немесе 

көпшілік ортада маңызды рольге ие болғандықтан әлеуметтік педагогикаға 

сұраныстар бар. Көптеген ғалымдар мүмкіндігі шектеулі баланың тәрбиесінің 

маңызды рөлін зерттей келе, әлеуметтік қызметкердің де осы үрдісте үлкен 

жауапкершілігі бар екеніне тоқталады. 

В.Г.Бочарованың пайымдауынша, бұл қызметтің тиімділігі «осы 

мамандықтың және әлеуметтік педагогика негізінің барлық өкілдері үшін сол 

құндылықтардың аса қажеттілігін бейнелейді».[2] 

Мүмкіндігі шектеулі балаға және оның отбасына ең алдымен әлеуметтік 

қызметкер өзінің қолдау көмегін береді, ата-анаға психологиялық тұрғыда 

ақыл-кеңес береді. Сондықтан ғалымдар әлеуметтік жұмыс пен әлеуметтік 

педагогиканың байланысын арнайы зерттейді. Біреулер, әлеуметтік жұмысқа 

әлеуметтік педагогика кіреді деп есептесе, басқалары керісінше есептейді. 

Қандай тұжырым болса да, мақсаты да, бағыты да бір мүмкіндігі шектеулі 

балаға және оның отбасына арнайы көмек көрсету болып табылады. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың жеке тұлғасына қойылатын қоғам 

талаптары мен олардың әлеуметтік тұрғыдан қалыптасуына қоғамдық ортаға 

толық тартылмауы, мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық - 

педагогикалық оңалтуы мен тәрбиелеудің ғылыми - педагогикалық негіздерінің 

толықтай ашылмауы мен әлеуметтік қызметкерлердің оқу - тәрбие үдерісін 

ұйымдастырудағы кәсіби біліктіліктерінің жеткіліксіздігі көрінеді. Сол себепті, 

мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиесінің әлеуметтік – педагогикалық тұрғысынан 

ерекше мән берген жөн деген тұжырым айтқымыз келеді. 
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Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиесі мәселесі 

инклюзиввті білім беру бағдарламасын жүзеге асыру негізінде шешімін табуда.  

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту және тәрбиелеу еліміздің білім 

беру жүйесінің бөлінбес бір бөлігі болып табылады. 

Жоғарыда аталған мәселенің шешімі ретінде елімізде инклюзивті 

оқытуды енгізу шынайы шешім болды. Қабылданған шешім Қазақстан 

Республикасын әлемдік кеңістікке енгізудің басты шарты болып табылды. 

Инклюзивті білім беруді дамыту бағыттары 2011 - 2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік дамыту бағдарламасында шешімін тапты.[3] 

Инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның ішінде 

мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және 

әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, 

балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке 

шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына 

арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға 

бағытталған мемлекеттік саясат.[4] Инклюзивті оқыту – ерекше  

мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту 

үрдісін сипаттауда қолданылады. Демек, инклюзивті оқыту негізінде 

балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға 

деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше 

қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. 

Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру 

жағдайын қалыптастырады. 

Мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеудің әлеуметтік-педагогилық 

негізін еліміздегі инклюзивті білім берудің приниптерінен коре аламыз: 1. Адам 

құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен 

ғана анықталмайды; 2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 3. Әрбір адам 

қарым - қатынасқа және басқалардың өзін тыңдай отыра түсінуіне құқылы; 4. 

Барлық адам бір - біріне қажет; 5. Білім шынайы қарым - қатынас шеңберінде 

жүзеге асырылады; 6. Барлық адамдар құрбы - құрдастарының қолдауы мен 

достығын қажет етеді; 7. Әрбір оқушы үшін жетістікке жету - өзінің 

мүмкіндігіне қарай орындай алатын әрекетін жүзеге асыру; 8. Жан-жақтылық 

адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. 

Ең бастысы мүгедек балаларды сәби кезінен бастап анықтап, олардың 

ортаға бейімделуіне жағдай жасалады. Сондықтан арнайы жұмыс нәтижесінде 

әр баланың қабілет - қарымын анықтап, дұрыс бағыт - бағдар беріп, жарымжан 

балалардың жастайынан жасық болып өсуіне жол бермеуіміз керек. Мүмкіндігі 

шектеулі балалардың дамытуда тұлғалық қалыптасыуына мүмкіндіктері 

айқындауы қажет, мысалы: 

- баланың өздігінен күн тәртібін орындауға бейімдеу; 

- өз ара жекелеген достық қарым қатынас; 

- әр түрлі бағытта қабілеттілікті қалыптастыруға бейімдеу; 

- психологиялық, медициналық, педагогикалық бірлестікте жүйелі 

қадағалау. 
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Жаңаша білім берудің негізгі тәжірибелік міндеттерін шешуде 

мектептегі жаңалықтармен дамуды, қолданылған әрекеттер мен құралдардың 

тиімділігін диагностикалау негізінде анықтауға болады. Осыған байланысты 

педагогтар өз қызметінің субъектісіне психологиялық және әлеуметтік - 

педагогикалық мінездеме беріп, танып, білумен зерттеу әдістерін меңгерулері 

керек. Әр оқушыға арналған жеке даму бағдарламасы олардың өзіндік 

мүмкіндігін ашып, қоғамдағы азаматтық орнын табуға әлеуметтік жағдай 

беріледі. 

Мүмкіндігі шектеулі балалармен тәрбиелік дамытушылық іс - 

шараларды ұйымдастыруда ойын технологиясы арқылы мүмкіндігі шектеулі 

баланың психикалық ерекшеліктерін айқындау және физиологиялық 

психологиялық дамуы негізінде жетілдіруді қалыптастыруға педагогикалық 

жағдай жасау. Д.Эльконин мүмкіндігі шектеулі балалардың психикасының 

дамуында ойын жетекшілік рөл атқаратынын «жетекші іс - әрекет» атты сөз 

тіркесімен сипаттайды. Ойын кезінде балалардың ортамен қарым-қатынасы 

кеңейіп, таным қабілеті өсіп, мінез - құлқы қалыптасады. 

Мүмкіндігі шектеулі балалармен тәрбиелік дамытушылық ойын 

технологиясы - бұл баланың өзін толықтай көрсетуіне табиғи жағдай жасау 

болып табылады. Ойын барысында жасаған қылықтары оның эмоциялары мен 

қорқынышарын білдіреді, едагогке бала болмысы туралы жан - жақты 

толыққанды мәлімет алуға көмектеседі және әлеуметтік қызметтің негізгі 

бағытын анықтайды. 

Педагогикалық тәрбиелік дамытушылық ойын дегеніміз - баланы 

әдептілікке, сауаттылыққа, тұлғалық даму қабілеттіліктерін өздігінен дамытуға 

негізделген тәрбие құралдың бірі. Сондықтан олардың түрлері өте көп. 

Мысалы: тіл дамыту, тіл ұстарту, логиканы қалыптастыру, логиканы дамыту 

әлеуметтендіруге бағдарланған ойындар т.с.с. Педагогикалық тәрбиелік 

дамытушылық ойындар мүмкіншілігі шектеулі баланың ақыл - ойын дамытып, 

қоғамдық өмірге бейімденуге деген қызығушылықтарын арттырады. 

Ойын үстінде баланың түрлі қасиеттері, қабілеті мен белсенділігі де 

көрінетіні туралы көрнекті педагог А. С Макаренко: «Ойында бала қандай 

болса, өмірде кәсіби қызмет саласында, көбінесе сондай болады» деп көрсетеді. 

Сондықтан келешекке адамды тәрбиелеу-бәрінен бұрын ойын арқылы жүзеге 

асыралады. Ойын - балалар үшін айналадағы танып, білу тәсілі. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу жолының екінші тәсіліне Әл - 

Фарабидің айтуынша «Оқытудың негізгі әдісі - көрнекілік» деп, оның 

мақсаттарын, тәсілдерін (түсіндіру, әсерлендіру, есте қалдыру) тұжырымын 

басшылыққа аламыз. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау барысында 

педагог - психологтар көрнекі құралдарды міндетті түрде пайдаланады. 

Көрнекілік принципі тәрбие мен білімдендіру үдерісін сабақтастықта сөздік 

және тәжірибелік әдістерімен өзара жүйелі байланыста қолданады, себебі 

мүмкіншілігі шектеулі балаларды құбылыстармен, обьектілермен 

таныстырғанда, олардың психо - физиологиялық мүмкіндіктерін ескере 

дамытушылық әсер етеді. Бұл жерде алуан түрлі сурет, көшірме, сызба арқылы 
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құбылыс, обьектілердің символдық бейнелерін немесе оларды табиғи күйінде 

қабылдайды дей аламыз. Көрнекілік құралдары арқылы мүмкіншілігі шектеулі 

балалардың бойындағы тұлғалық даралық қасиеттерін сонымен қатар өмірге 

деген құлшыныстары мен белсенділіктерін байқадық. 

Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау тәсілдерінің тағы бір 

түрі - сурет салу. Мүмкіндігі шектеулі балалар суретті бар ынтасымен салады. 

Алғашында олар қағаздарға шимайларды сызады. Содан кейін отбасындағы 

белгілі бір мүшелерді салуға тырысады. Түрлі - түсті, ашық - жарқын 

қарындаштармен, бояулармен жұмыс істеу балаларды қуантады. Балалардың 

суреттерінен ойлау, есте сақтау үрдісінің төмен деңгейлігі және қозғалыс 

саласының жетілмеуі анық көрініс табады. Мүмкіндігі шектеулі балаларға 

суретті салдыру арқылы ой - өрісін дамытуға, белсенділігін арттыруға, өзіндік 

«Мен» қалыптастыруға септігін тигізеді. 

«Мүгедектік жоғары да айтылғандай тек медициналық мәселе емес. 

Мүгедектік - бұл, психологиялық, физикалық, сенсорлық, әлеуметтік, 

мәдениеттік, заңдылықтар мен басқада кедергілерді жеңуге мүмкіндіктің 

шектеулігі, отбасы өміріне немесе басқа да қоғамдық мәселелерге араласуға 

мүмкіндігінің болмауы. Қоғам, мүгедек адамдар үшін, өздерін ешкімге тәуелді 

сезінбеулері үшін адамдарға қажетті стандарттарды бейімдеулері керек». 

Мүмкіндігі шектеу балаларды оңалту бағдарламалар көп, біз соларға 

педагогикалық - психологиялық тұрғыда талдау жасай отырып, ең тиімді жоба 

ретінде келесі бағдарламаны мысал ретінде кетіргім. 

Мүмкіндігі шектеулі деген ұғым кең мағынада қарастырылады. 

Мүмкіндігі шектеулі денсаулықтарының әр түрлі кемістігіне қарай жіктеледі, 

соған орай зағип жандарға бір бөлек, құлағы естімейтіндерге бір бөлек, 

психикалық даму жағынан кемістігі бар балаларға бір бөлек жасалынады. 

«Мейірімді жүрек» атты мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік 

оңалту бағдарламасы. 

- Бағдарлама номинациясы - 19 күнге арналған кешенді бағдарлама 

- Негізгі бағыттары: - әлеуметтік - тіршілік бейімдеу; әлеуметтік - ортаға 

бейімделу; әлеуметтік - психологиялық, әлеуметтік - педагогикалық, әлеуметтік 

-мәдени оңалту, дене шынықтыру сауықтыру шаралары және спорт. 

- Бағдарламаның мақсаты: кәмелеттік жасқа толмаған денсаулығының 

кемістігіне қарай мүмкіндігі шектеулі балаларды кешенді оңалтудың 

әлеуметтік бөлігі. 

- Бағдарламаның мақсаты: балалардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға ықпал жасау; кәмелеттік жасқа толмаған мүмкіндіктері шектеулі 

балалардың демалуын ұйысдастыру; коррекциялық дамытушылық сабақтар, 

ойын, тренингтер арқылы өзара коммуникацияны дамыту; емдеу дене 

шынықтыру, массаж арқылы мүмкіндігі шектеулі балалардың денсаулықтарын 

оңалту; логопедпен жұмыс негізінде сөз коррекциясын жүргізу; әлеуметтік 

бейімделу сапасын көтеру. 

6) Бағдарламаның қысқаша сипаттамасы: бағдарламаның барлық 

бағыттары мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту болып табылады. Әлеуметтік 
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- тіршілік бейімдеу бойынша тәрбиешілер мен еңбек инструкторлары ойын 

элементтерін пайдалана отырып, балаларды өз - өзіне қызмет көрсету 

дағдыларын дамыту, педагог - психолог даралық және топтық әдістерді 

пайдалану арқылы психокоррекциялық сабақтар жүргізу; ұйымдастырушы - 

педагог демалыс шараларын әр баланың қызығушылығына қарай өткізеді; сөз 

дефектісіне қарай логопед - маман дизатрия бойынша оңалту жұмысын 

жүргізеді; дәрігердің ұсыныстарына қарай ЛФК инструкторы мен массаж 

бойынша медбике жаттығулар кешенін жасатады. 

- Күтілетін нәтиже: мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік 

бейімделуі мен әлеуметтік ортада әлеуметтік бейімделуін жоғарылату, оның 

тәрбиесінің әлеуметтік-педагогикалық тұрғыда бағдарламаға тиімді баға беру; 

балалардың іс - шараларға белсенді қатысуы; балалардың бір - бірімен еркін 

қарым - қатынаста болуы. 

Бағдарламаның оңалту бағыттары оңалту бағыттарының дұрыс 

жүргізілуін қамтамасыз етеді. 

Әлеуметтік тіршілік бейімдеу дегеніміз мүгедектердің қоғамдық және 

отбасылық жағдайына бейімделу режимін анықтау. 

Әлеуметтік тіршілік іс - шаралары: 

- Мүмкіндігі шектеулінің және оның отбасын ақпаратпен қамтамасыз 

еткізу және кеңес беру; 

- Мүмкіндігі шектеулінің және оның отбасын бейімдендіру; 

- Мүмкіндігі шектеулін өзін күтуге, сақтауға, әлеуметтік дағдылардың 

меңгеруге үйрету; 

- Оңалтудың техникалық құралдарымен қамтамасыз ету және онымен 

пайдалануға дағдыландыру; 

- Мүмкіндігі шектеулінің үйін тіршілігіне сай етіп бейімдеу. 

Тәрбиешінің сабақтары. 

«Танысу және отбасындағы өмірдің түрлі аспектілерімен танысу және 

әлеуметтік маңызды дағдыларды қалыптастыру ойындары». Өзін таныстыру, 

аты - жөнін айту, отбасы мүшелерін таныстыру, өзінің отбасындағы ролін 

анықтау тақырыбына шығармашылық үйірме. 

Мүгедек жандардың тәуелсіз өмір сүруіне бағытталған 

бағдарламалардың маңызды орын алатындығын ескере отырып, әр - түрлі әдіс - 

тәсілдерді пайдаланып, сауықтыру топтарында бірге айналысатын мүмкіндігі 

шектеулі балаларды бейімдеу - сауықтыру сабағын жүргізу өзекті деп білемін. 

1) Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін жаттығуларда бірдей 

мүмкіндіктерін ескеретін базалық және жекелеген қасиеттері есепке алынады; 

2) Жүргізілетін жаттығулар әлеуметтік маңызды дағдылардың базалық 

құрылымына негізделіп, қарындаштармен, бояулар,сурет, көшірме сызба 

сияқты көрнекіліктерді пайдалана отырып, түрлі - түсті, ашық - жарқын 

қарындаштармен, бояулармен сурет, шимайларды салғызу, өз алақандарын ақ 

бетке таңбалау, отбасындағы белгілі бір мүшелерді бейнелеу құбылыс 

обьектілердің символдық бейнелерін бейнелеу, әр түрлі дене қимылдарын 

жасату (өз затын табу, аталған заттарды табу т.б) сияқты жалпы дамытушылық 
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жаттығулар, қайта қалыпқа келтіретін икемділік (ойлау, есте сақтау, қол 

саусақтарының, аяқ қимылдарының) жаттығулары арқылы жүзеге асады. Ойын 

түрінде жүргізілетін бұл жаттығулар баланың денсаулығына байланысты 

біртіндеп күрделеніп отырады; 

3) Мүмкіндігі шектеулі балалармен денсаулығындағы өздеріне тән 

бұзылым белгілерін есепке алатын түзету емдік жаттығуларын жүргізу 

(дәрігердің көмегімен); 

Бұл жүргізілген сабақтан көретін қорытындымыз: 

Қозғалыс үйлесімділігі, белсенділігі, яғни бір қимылдан екінші қимылға 

ауыса білуін анықтау, өзін - өзі басқара білу деңгейі анықтау , сонымен қатар 

денсаулық күйі, псикикалық күйі бақыланады. 

Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі балалардың өмір сүру 

мүмкіндіктерін арттыру бағытында төмендегідей сабақ тақырыптарын өткіуге 

болады. 

1) Тақырыбы: «Өзін персоналды күту дағдылары». Жеке гигиенаны 

сақтау. Мен істей аламын. Мен өзім үйрендім. Ағзасын, қолын, тырнақтарын 

таза ұстау. 

2) Тақырыбы: «Киім». Киімнің түрлері, оларды пайдалану мақсаты, оны 

тазалықта ұстау, өзінің киіну дағдысы. 

3) Тақырыбы: «Киімнің ремонты және оны күту». 

4) Тақырыбы: «Мен тұратын үй». 

5) Тақырыбы: «Транспорт». Жолда жүру дағдысы, жолда жүру тәртібі. 

6) Еңбек ету сабақтары. Инструктор «Кулинария негіздері». Өзін - өзі 

асханада ұстау, пышақтарды абайлап пайдалану, тамақ пысыру негіздері, 

дастархан жасау. 

Міне, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиесіне ықпал жасайтын 

бағдарламалардың жоғарыда келтірілген нұсқасына мән беретін болсақ, 

баланың дамуына жан-жақты сипатта әсер беретін әлеуметтік-педагогикалық 

тұрғыда толығымен тәрбие мәселесін кең ауқымда аша алатынын көруімізге 

болады. 

Мүмкіндігі шектелуі бала қоғамның бір бөлігі және мүшесі, ол өмірдегі 

барлық қоғамдық іс-шараларға қатыса алады және міндетті. Мүмкіндігі 

шектелуі бала өз құрдастары сияқты қабілетті және дарынды болуы мүмкін, 

оны дамытып, қоғамға пайдасын  тигізуде  оған  мүмкіндігінің  теңсіздігі 

кедергі келтіреді. Бала - әлеуметтік көмектің нашар  (пассивный)  объектісі 

емес, ол дамушы, қарым-қатынас, шығармашылық пен жан-жақты әлеуметтік 

қажеттілікке қанағаттануға құқылы. 

Әлеуметтік қызметкерлер мен педагог және ата-аналардың  бірігіп 

әрекет еткен кезде ғана мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуына, олардың 

әлеуметтік сауығуына және болашағына бейімделуіне мүмкіндік береді. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. С. Жакупова о детях с ограниченными возможностями 

https://strategy2050.kz/ 

https://strategy2050.kz/
https://strategy2050.kz/


230  

2. В.Г. Бочарова. Профессиональная социальная работа: личностно 

ориентированный подход. - М., 1999. - 182 с. 

3. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы. 2016. 

4. Инклюзивті білім беру – өмір қажеттігі. https://bilim-all.kz/ 

 
 

ӘОЖ378.015. 

САДУАКАСОВ Е.К., ИГІБАЕВА А.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ – ӨЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕ 

 

Қазақстанның тұрақты дамуға көшу бойынша тұжырымдамасында қазақ 

халқының генетикалық және мәдени әлеуетін сақтау басты міндеттердің бірі 

ретінде көрсетілген. Бұл тек экономикалық ғана емес, сонымен қатар 

әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық, адамгершілік сипаттағы мәселе. 

Қазақстандық қоғамдағы демографиялық, әлеуметтік, мәдени өзгерістертікелей 

отбасы тәрбиесі мәселесіне қатысты болып келеді. Егер кез келген қоғамда 

жүзеге асырылатын дүниетанымдық «матрица» бұзылса, тарих субъектісі 

ретінде халық сапасынан айырылуы мүмкін. Бұл матрица ұрпақтан ұрпаққа 

отбасы арқылы беріледі. 

Психологиялық-педагогикалық ғылым үшін отбасын зерттеу үнемі 

амбивалентті сипат алады, өйткені отбасы жабық, бүгінде автономды жүйе 

болып табылды. Мемлекеттің отбасына араласуы ерекше жағдайларда ғана 

болады. 

Отбасы тәрбиесі мәселесін отбасы педагогикасы саласы зерттейді. 

Практика ретінде отбасы педагогикасының пайда болуы қоғамда отбасының 

қалыптасу кезеңіне сәйкес келеді. Отбасы педагогикасы мәселесіне қатысты 

ұсыныстар адамзаттың даму кезеңдерінде пайда болған халық даналығында, 

әңгімелерде, шежірелерде орын алды. Олардың мәні жас ұрпақтың жан- 

жақтылығын, сауаттылығын қамтамасыз ететін тәрбие жүйесінің 

маңыздылығымен байланысты болды. Тек қана отбасы тәрбиесі баланы 

бақытты етеді деп көрсетілді. 

Дегенмен педагогикалық ғылымының бір саласы ретінде отбасы 

педагогикасының тарихы қысқа және осы күнге дейін даму жолында келеді. Ол 

отбасының балаға әсерінің педагогикалық аспектілері мен заңдылықтарын, 

баланы болашақ өмірге дайындау ерекшеліктерін, тарихи кезеңдердегі ғылыми 

негіздері мен бағыттарын зерттейді. Өкінішке орай, бүгінде қазақстандық 

психологиялық-педагогикалық ғылымда отбасы педагогикасы өз орнын таппай 

келеді. 

Дүниежүзіндегі әрбір халықтың өзіне тән отбасы тарихы бар. Сол 

сияқты, қазақ отбасы да өзіне тән ерекшеліктермен сыйпатталады. Қазақтың 

отбасы мәселесіне байланысты бұрын-соңғы жазылып, кезінде баспа жүзін 
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көрген үлкенді-кішілі ғылыми мақалалар мен монографиялық еңбектер, әдеттік 

құқық туралы жинақтар мен қазақтың ауыз әдебиеті - фольклор деректері де 

көптеп табылады. 

Қазақ отбасында дене, еңбек, ақыл-ой, адамгершілік, экономикалық, 

экологиялық, құқықтық, сұлулық тәрбиелері жүргізілген. Қазақ отбасында 

аталған тәрбие түрлерін жүзеге асырудың мақсаты жан-жақты жетілген азамат 

тәрбиелеу болды. 

Қазақ отбасы баланы қоғамның моральдық нормасын орындауға 

қатыстыру, олардың тәртіп және мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру, 

Отанға, халқына, еңбек және қоғамдық іс-әрекетке жауапкершілік сезімін 

тәрбиелеу арқылы адамгершілікке тәрбиелей білді. Сондай-ақ, қазақ отбасында 

адам зиялылығының негізі – ақыл-ой тәрбиесі деп есептелінді. Ақыл-ой 

тәрбиесі арқылы баланы ойлау іс-әрекетінің шарты болатын білім қорымен 

қаруландыру, негізі ойлау операцияларын меңгерту, зиялылық біліктері мен 

дүниетанымын қалыптастыру міндеттері шешілді. 

Сонымен қатар отбасы қоғамдық қарым-қатынасқа оның барлық 

өмірінің үрдісіне ықпалын тигізе алады. Отбасы адамдарға қажеттілігін 

қанағаттандырып қана қоймай, бірқатар әлеуметтік функциялар орындалып, 

қоғамның әлеуметтік құрылымы, бір элементі болып табылады. 

Қайта құру жылдарында мемлекет отбасын басқарудың әсіресе, рухани- 

адамгершілік және психологиялық-педагогикалық негізі бөлімінде бағытын 

жоғалтып алды, сондықтан бүгін отбасының әлеуметтік-қоғамдық мәнін ашып 

қоймай, зерттеу нысаны ретінде ғылыми қызығушылықты тудыру қажеттілігі 

туындап отыр. 

Бүгінде отбасы педагогикасы мен психологиясы саласындағы ғылыми 

жобалардың өзектілігін қандай факторлар анықтайды? 

Бірқатар ғалымдардың пікірінше, келесі факторларды көрсетуге болады: 

Әлеуметтік-антропологиялық.  Елдегі әлеуметтік-экономикалық 

жағдайдың өзгеруі, гуманизм, индивидуализм, демократия идеясының 

туындауы және дамуы заманауи адам өмірінің жаңа формаларын әкелді. Бүгінгі 

таңда отбасы ұғымын оның сандық немесе гендерлік құрамы, туыстық 

байланыстар, тұрғылықты жерін ескеру арқылы анықтау мүмкін емес. Жүріс 

тұрыстың әлеуметтік қызметін орындауға қабілетті ұлттық дәстүрді ұрпақтан 

ұрпаққа жалғастырудың этномәдени механизмінің жоғалуы қазақ отбасы үшін 

теріс тенденция көрсетеді. 

Қоғамда ұйғарылған тағы бір тенденция -отбасы функциясының, оның 

адамға экономикалық мәнінің өзгеруі болып табылады. Зерттеу 

қорытыныдылары бойынша бүгінгі отбасының негізгі ерекшелігі- оның 

дәстүрлі сипатын жоғалтуына негізделеді, ал бұл отбасы туралы қазіргі білім 

заманауи жағдайларға игемделмейді деген сөз. Қазіргі нақтылықты ескере 

отырып, отбасы институты мәселелерін зерттеуге жаңа тәсілдер керек. 

Әлеуметтік-саяси. Соңғы жыирма жылдықтағы саяси оқиғалармен 

келген миграциалық үрдіс, ұлтаралық некелер, азаматтық некелер тұрлері 

бүгіндеотбасындағы байланыс сипатына айтарлықтай әсер етуде. Бүгінгі таңда  
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конфессияаралық және этноаралық кереғарлықтарды шешудің өркениетті 

формалары, мәселелері, аралас некелердегі балаларды тәрбиелеу өзекті болып 

отыр. 

Отбасында өсіп келе жатқан жеткіншекке ата-анасы қандай 

құндылықтарды дарытатыны, қандай идеологияны беретіні, өз құқықтары мен 

міндеттерін дәлелдеудің қандай моделдерін үйрететіні үлкен рөл атқарады. 

Әлеуметтік-экономикалық. Осы уақытта отбасы әлеуметтік көмек 

ретінде материалдық көмек көрсету, кіші бизнеске несие беру, қарт 

азаматтарды зейнетақымен қамтамасыз ету, отбасы кірістерінен салық алу және 

т.б. экономикалық байланыстардың әртүрінорнатата алатын өзіндік 

экономикалық жүйе болып табылады. Дегенмен азаматтар өздеріне және 

жақындарына жауапты бола бермейді. 

Отбасы мәселесіне арналған зерттеулерде жастардың өндірістік еңбекке 

араласу мотивациясының төмендеуі көрінеді. Балалардың экономикалық 

әлеуметтенуі деген ұғым бар. Оны балалар еңбегін қолдану ұғымымен 

шатастыруға болмайды. Көп елдердегі білім беру мекемелерінде балаларды 

әлеуметтік-экономикалық қызметке үйрететін арнайы оқу курстары бар. Білім 

беру үрдісінің субъектілеріне балаларымызды иелілік сезімдерін, өзінің 

жағдайы мен мүлкіне жауапкершілік сезімдерін қалыптастыру үшін жағдай 

жасау керек. Мұндай адамдар экономикалық белсенді болады. Сәйкесінше 

балада иелілік, тұтынушы және өндіруші сезімдерін тәрбиелеу мемлекетті 

оларды қамқорлықа алу ауыртпалығынан босатады. 

Әлеуметтік-демографиялық. 

Демографиялық тенденциялардың оң болуына қарамастан шешілмей 

тұрған мәселелер бар. Атап айтқанда отбасында 1-2-баланың болуы,  некеге 

кеш тұру, ажырасулар, ата-ана құқығынан айыру және отбасындағы 

құндылықтар өсіп келе жатқан ұрпақ санасында өз ізін қалтырады.Ажырасу 

санының күннен күнге артуы – некеге тіркелген 1/3отбасылардың көңілі 

жараспай, ажырасып кетуі бүгінгі таңда аса күрделі әлеуметтік мәселелердің 

біріне айналды. Ажырасу – маңыздылығы жойылмайтын аса қиын мәселе. 

Ажырасу – стрессогенділігі жағынан өмірдегі қиын жағдайлардың ішінде басты 

орынды алады. Ажырасу және отбасының ыдырау нәтижесі –жалғыз басты 

аналардың көбеюі. Көп жағдайда толық емес отбасылардың ауыртпалығын ана 

көтереді, осының салдарынан тәрбие де нашарлайды. Ажырасудың және толық 

емес отбасыларда бала тәрбиелеудің психологиялық салдары – Мен- 

концепциясының бұзылуы, жыныстық-рөлдік иденттіліктің қалыптасуының 

бұзылуы, аффективті бұзылыстар, құрбы-құрдастармен және отбасымен қарым- 

қатынастың нашарлауы. 

Мысалы, 2018 жылы Қазақстанда 137,7 мың неке тіркелген, ал ажырасу 

саны - 54,8 мың, яғни әр 2,5-неке бұзылған. Ал статистикалық мәліметтер 

бойынша 2019 жылдың бірінші кварталында ҚР некеге 27,9 мың  адам  

тіркелсе, 13,1 мыңы ажырасқан. Бұл тағы да отбасы тәрбиесінің жетіспейтінін, 

жастардың өзіне және жақындарына деген жауапкершілігінің жоқтығын 

дәлелдейді. Сондықтан балалар мен ата-аналарды өнімділігін зерттеумен және 
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отбасы құндылықтарын қалыптастырумен байланысты зерттеу қабаты ғылыми 

жобалауды қажет етеді. [1] 

Әлеуметтік-педагогикалық. 

Қазақстандағы БҰҰ балалар қорғау (ЮНИСЕФ) 2018 жылғы есебі 

бойынша, 2018 ж. ҚР 0-17 жас аралығындығы 5,7 миллионнан астам бала 

бар.Институционалдық күтім ерекше қорғауға мұқтаж балаларға балама күтім 

көрсетудің негізгі түрі болып отыр. Жетім балалардың және ата-анасының 

қарауынсыз қалған балалардың саны 2013 жылы 33 682-ден 2017 жылы 27 274- 

ке азайған , ал интернаттарда осы санаттағы балалар саны 2013 жылы 9 879-дан 

2017 жылы 6 223-ке қысқарған . Қамқоршылық мекемелердің қарауындағы 

балалар негізінен кедей отбасынан шыққан, соның ішінде, ата-аналары бас 

бостандығынан және ата-аналық құқықтарынан айырылған. Оған қоса, 

мүгедектігі бар балаларға қауымдастық деңгейіндегі әлеуметтік нормалар 

(мысалы, некеден тыс балалары бар әйелдерге қатысты жаңсақ пікірлер) және 

шектеулі қызметтер дәл бұрынғыдай осы топтағы балалардың құқықтарын 

жүзеге асыруға кедергі тудырады.[2] 

Әлеуметтік жетімдіктің алдын алуды тиімді жүргізу үшін нашар 

отбасыларды дер кезінде анықтау керек, дағдарыстық ерте кезінде отбасымен 

кешенді жұмыс жүргізу керек, сонымен қатар «қауіпті топтағы» екіқабат 

әйелдермен жұмыс жүргізу керек. 

Өкінішке орай, мемлекет ата-аналар жауапкершілігі салдарынан 

болатын келеңсіздіктерді жою үшін үлкен қаражат жұмсасада,отбасымен 

жұмыстың жүйелі үрдісі тиісді деңгейде жүргізілмейді. Отбасылармен жұмыс 

істейтін кәсіби кадрды дайындауға көңіл бөлінбейді. 

Психологиялық-педагогикалық. Берілген фактор алдыңғы екеуімен 

тікелей байланысты және мамандардың ғана емес (медицина қызметкерлері, 

заңгерлер, құқық қорғау органдарының және сот жүйесінің қызметкерлері, 

мәдениет және БАҚ қызметкерлері) сонымен қатар ата-аналардың да 

психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік-құқықтық құзыреттілігін 

көтеруді талап етеді. 

Патронатты отбасылар саны артуда, сондықтан бүгінгі таңда балаларды 

тәрбиелеу адамның кәсіби қызметінің бір түрі деп айтуға болады. Кейбір 

ғалымдар «кәсіби ата-ана» терминін қолданады және экономиканың негізгі 

жүйесіне «ата-ана өндірісі» саласын бөлуді ұсынады (индустрияны) — 

Parenting Industry, мүмкін ата-аналықтың мемлекеттік қызмет ретінде заңды 

түрде енгізуді ұсынады. 

Әлеуметтік қызметтің бұл жаңа саласына мемлекет қандай жолмен 

қарайды? 

Бүгінде Қазақстанда отбасы мен балаларды сүйемелдейтін қызмет 

орталықтары белсене жұмыс атқаруда, дегенмен олардың жұмысы ғылыми- 

негізе келтірілмеген, жоспарлы сипатта емес. Бұл біріншіден отбасымен жұмыс 

істейтін мамандардың кәсіби даярлығының жетіспеуінен, әсересе әртүрлі 

типтегі балаларды тәрбиелеуде ата-анаға көмек беру саласында жұмыстың 
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жеткілікті жүргізілмеуінен болады. Қазіргі көп ата-аналар қоршаған ортаға 

бағдарлануға, баласының білім алу бағытын сауатты қоюға, оның қоғамға 

бейімделуге көмектесуге қабілетті емес. Сонымен қатар, отбасы құрылысының 

әртүрлі формаларының дамуы мелекеттен әлеуметтік-қайырымдылық қызметті 

ғана емес білім саласынан да ықпал етуді талап етеді. Бүгінде баланы 

тәрбиелеуге алу үшін қажетті ресурстармен қарулану керек (бірінші кезекте – 

психологиялық-педагогикалық). 

Жоғарыда көрсетілген факторлар отбасы мен отбасы тәрбиесінде 

ғылыми-әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметінің қажеттігін дәлелдейді. 

Отбасы педагогикасының әдіснамасы, ұғымдық-терминологиялық аппаратын 

қалыптастыру, заманауи отбасын зертеудің әдістерін, сонымен қатар 

инновациялық, конфессияаралық және этносаралық негізде отбасы туралы 

ғылыми білімді жүйелеу керек. Отбасын және оның мүшелерін зерттеуге 

мүмкіндік беретін диагностикалық құралдарды әзірлеу керек. 

Ғылыми-практикалық көзқарас бойынша отбасы тәрбиесіне байланысты 

мәселелер контексінде әртүрлі типтегі отбасымен жұмыс бойынша 

бағдарламалар жобасы қажет. Ол отбасы ішіндегі үрдісті бақылауға, мемлекет, 

ұлт, адамдар мүддесіне барабар жастарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар отбасымен және балалармен жұмыс істейтін мамандарды кәсіби 

дайындау бағдарламаларын әзірлеу керек. 

Ғылым отбасы тәрбиесіне нақты назар аудармайынша және қоғамға өсіп 

келе жатқан ұрпақты тәрбиелеудің нақты стратегиясын ұсынбайынша мемлекет 

отбасы мәселесіне байланысты салдарларды жою үшін бюджет қаражатын 

жұмсайтын болады. 

Педагогикалық ғылым бастамашылдық көрсетіп отбасы мен отбасы 

тәрбиесіне байланысты мәселелерді ғылыми басым мәселе ретінде бағалай 

отырып, зертей бастауы керек. 
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СЫДЫКОВА Ж.А. 

«Өзін-өзі тану» гимназиясы, Алматы қ. 

 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – САПАЛЫ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗІ 

 

«Біз әрбір азаматтың абыройы мен атағы бағаланатын, 

жоғары моральға, этникалық стандарттар 

мен рухани құндылықтарға орын бар қоғам құруымыз керек» 

Н.Ә. Назарбаев 

 

Қазіргі кезеңде білім беру саласындағы оқу бағдарламасында үлкен 

серпіліс пайда болуда, яғни ұлттық құндылықтар мен мақсатқа бағытталған 

жұмыстар жүргізілуде. Бүгін білім беру саласында барлық мәселелері мен 

мақсаттары рухани жаңғыру бағдарламасын іске асырумен байланысты. 

Бәсекелес тұлғаны – елді сүйетін оның өркендеуіне еңбек ететін азаматты 

қалыптастыру үшін қауымға өз қызметін бағыттау қажет. Сонда ғана қоғамның 

сана сезімі жаңалыққа бет бұрады. Егер осыған дейін білім саласында басты 

мақсат оқушыға нақты білім, ғылым негіздерін оқыту болса, қазір 

елжандылыққа, адамгершілігі рухани жағынан қалыптасқан, құзыретті жеке 

тұлға, рухы биік патриот етіп тәрбиелеу басты мәселе екенін естен 

шығармауымыз қажет. 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы- 

қоғам дамуына тың серпін беріп, барша қазақстандықтардың жаппай қолдауына 

ие болар тарихи бастама. Бұл игі бастаманы ел ішінде насихаттап, лайықты 

жүзеге асыру- баршамыздың міндетіміз. Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық 

сананың рөліне баса назар аударып, бірнеше міндеттерді айқындап берді. Оның 

ең негізгісі ұлттың терең тарихынан бастау алатын рухани ұстанымды сақтап 

қалу. Құндылықтарымыз бен озық дәстүрімізді табысты жаңғырудың 

алғышартына айналдыра білу. Бұл ретте, Елбасы «Жаңғыру жолында 

бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп 

жатқан ізгі қасиеттерімізді қайта түлетуіміз керек», - екенін атап көрсетті. 

Қазақстан  Республикасының  орта  білімді  дамыту тұжырымдамасында 
«Тәрбие үрдісінде қазақстандық патриотизм, гуманизм, адамгершілік 
идеяларын қалыптастыру негізінде құру керек» деп баса көрсетті. Бала бойына 
адамгершілік тәрбиесін сіңіру мақсатында жалпы педагогтардың іс- 
тәжірибесінде қолданылып жүргені бәрімізге аян. Өздеріңізге белгілі қазіргі 
жаһандану үрдісінде елімізде бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу басты назарда 
болып отыр. Оқыту, білім беру, тәрбиелеу - баланың ішкі жан – дүниесінің 
біртіндеп дамуына әсер ететін, түрткі болатын, жағдай жасайтын, оларды іске 
асыратын сыртқы факторлар екені анық. Еліміздің ертеңі, ұлтымыздың 
болашағы – бүгінгі мектеп қабырғасында отырған бүлдіршіндер екені мәлім. 
Олардың қамын ойлау баршамыздың парызымыз. Кез келген  мектептің 
мақсаты мен мұраты өркениетті елдердің қатарынан көріну, жер мен жер 
байлықтарын ысырапқа салмай игере білетін ұрпақ тәрбиелеу. Ол үшін бүгінгі 
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жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие бере отырып, елдің өткенін, 
ұлттың тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, табиғат ерекшеліктерін етене 
таныстыру қажет. «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, келешекте 
оның өміріне опат әкеледі, адамға ең бірінші керегі тәрбие» - деп Әл-Фараби 
айтқандай, педагогика ғылымының зерттейтін негізгі мәселелерінің бірі - 
тәрбие. Балалардың бойында жас кезінен бастап ең маңызды адамдық 
саналарды – адамгершілікті: сүюді, аяушылықты, төзімділікті, имандылықты, 
әдептілікті, мейірімділікті, адалдықты және басқа да асыл қасиеттерді 
дамытуымыз қажет. Мұғалімнің ең негізгі міндетінің бірі баларға адамгершілік 
құндылықтардың маңыздылығына ден қоюға үйрету. Баланың сана-сезімін, 
адамгершілік мұраттарын қалыптастыратыны - тәрбиенің ең бірінші рухани 
міндеті. Рухани-адамгершілік тәрбие барысында әрдайым өз мұраттарын басты 
нысана етіп ұстау қажет. Себебі, баланың көз қарасы оның күнделікті іс- 
әрекетімен сәйкес келмесе, олар ойлауға шебер, бірақ іс-әрекетке, қарым- 
қатынасқа жоқ адамдар болып шығады. Ата-бабамыздан қалған  мол 
мұрамызды балаларға кішкентайынан бастап үйретсек, келешекте өз елін, өз 
ұлтын қастерлейтін ел азаматтарын тәрбиелейтініміз айдан анық. Сондықтан да 
рухани жаңғыру аясында осы бағытты ұстану керек деп білемін. «Ел болам 
десең, бесігіңді түзе», - дегендей қазақ халқында жаңа өмірдің, жарық дүниенің 
есігін ашқан нәрестенің өзіне сый-құрмет көрсетіліп, дәріптейтін лайықты салт- 
дәстүрлері бар. Әлемдік жаһандану үрдісіне қадам басқан жаңа ғасырда әр 
халық, ұлтын, дінін, тілін, мәдениетін, тарихын мейлінше сақтап қалуға 
тырысады. 

Рухани жаңғыру идеясын іске асыру барша қазақстандықтарға, әсіресе, 
бүгінгі және келешек ұрпаққа үлкен сын, зор мәртебелі іс болмақ. Бұл үшін 
төмендегі құндылықтарды орындауымыз керек: Бірінші – ата-анасын 
қадірлейтін, Отанын сүйетін бала тәрбиелеу, екінші – қазақтілін, тарихын, 
мәдениетін, салт-дәстүрін білетін, оны дамытатын ұрпақтәрбиелеу, үшінші – 
халықтар достығын қастерлейтін, ел бірлігін сақтайтын ұл-қыз өсіру. Қазіргі 
кезеңде ұлттық патриотизмнің басты көрінісі – қазақтың ана тілінде сөйлеуі, 
жас жеткіншектерге ұлттық тәрбие беру, ізет, құрмет, қайырым, мейірім 
сезімдерін дамыту. Өз халқын сүйіп, оның болашағын ойлаған адам басқа 
халыққа да солай қарайды. Балалық шақ – әр адамның есте қалатын қызықты 
сәттері. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың: «Болашақ ұрпағымызды тәрбиелегенде 
оларға жастайынан имандылық пен сауаттылық қасиеттерді сіңіре білсек, 
тәрбиелесек сонда ғана біз рухы дамыған, Отанның гүлденуіне өз үлесін қоса 
алатын азамат өсіре аламыз» - деген сөзін басшылыққа алған біздің ұжым 
бүгінгі таңда білім мен тәрбие жұмысын дамыту, өркендету барысында жұмыс 
жасап келеді. Баланы ұлттық құндылықтарға тәрбиелеуде білім беру 
ордаларында тәрбие бағытындағы жұмыстар жүйелі жоспарланып жүргізілсе 
бала тәрбиесіне қосқан үлесіміз де зор болмақ. 
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УКИРТАЕВА Д.О. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ТАБЫСТЫ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ 

 

Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан 

бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды 

толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады. 

Н.Ә. Назарбаев 

 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты 

қадамдарын көрсететін келелі ой, салиқалы пікір, батыл шешімдерге құрылған 

маңызды құжат. Бұл мақалада сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық 

кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, 

Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат-мүдделер туралы өзекті 

мәселе көтеріліп отыр. Онда Елбасы Қазақстан үшін қайта түлеудің айрықша 

маңызды екі үдерісі – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала 

отырып, Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын және 

бұқаралық сананы қалай өзгертетіні жөнінде алысты болжайтын 

көзқарастарымен бөліседі. 

Мемлекет басшысы аталмыш жаңғырудың негізгі қызметі мен 

ерекшеліктеріне   ой  жүгіртіп,   бұл   жаңғырудың  маңыздылығына тоқталады: 

«Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге 

шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық 

дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу 

қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол 

адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі 

полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды». 

Саяси, экономикалық реформаларда егеменді еліміз бірқатар жақсы 

нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім. Ол адами құндылықтар, рухани 

қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу 

жұмысында рухани салаға басымдық берудің қажеттілігін алға қойып отыр. Бұл 

дегеніміз – ұлтымыздың барлық ұлттық салт – дәстүрлерін, мемлекеттік тіліміз 

бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық рухымызды жаңғырту деген асыл 

ұғымға келіп саяды. Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, 

ғылымға маңыз беруі – үлкен көрегендік пен ұлттың алға ілгерілеуін жылдам 

қарқынмен жылжытатын қозғаушы күш. Бұл – тәуелсіз еліміздің бақытты 

болашағы мен алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыс. Өйткені, рухани 
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байлықтың кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз үшін де, әрбір жеке 

тұлғадан құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс. 

Н.Ә.Назарбаев бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір қазақстандықтың 

санасын жаңғыртудың бірнеше бағытына жеке – жеке тоқталады. “Сананы 

жаңғыртудың”мазмұнын негіздей отырып, Елбасы жаңғыртудың алты бағытын 

белгілейді: 

1. Бәсекеге қабілеттілік; 

2. Прагматизм; 

3. Ұлттық бірегейлікті сақтау; 

4. Білімнің салтанат құруы; 

5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы: 

6. Сананың ашықтығы. 

Аталмыш бағыттардың бәрі барынша өзектендірілген және уақыттың 

талаптарына нақты жауап береді. «Мәңгілік ел» болуымыз үшін бізге ауадай 

қажетті қасиеттер мен құндылықтардың қайнары тоғысып, ақыл-парасаты 

толысқан, ғаламдық ғылымды игерген адамдар көп болса, еліміз өркениетті, 

бәсекеге қабілетті болатыны ақиқат. «Болашақта ұлттың табысты болуы оның 

табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады... 

Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт XXI ғасырға лайықты 

қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін 

білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті 

алғышарттардың санатында. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш  тілде 

білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар – 

ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды XXI ғасырдың талаптарына 

даярлаудың қамы», - деп ашып көрсетеді. Бәсекеге қабілеттілік саясат пен 

экономикада, білім, ғылымда, технологияда, яғни барлық салада болуы тиіс. 

Бәсеке болған жерде әрбір тұлға өзінің ең сапалы қызмет түрін ұсынады. Білім 

мен тәрбиесі ғажайып түрде үндескен, ұлттық идеологиясы темірқазығына 

айналған табысты ел болуымыз үшін жақсылыққа ұмтылып, жаманшылықтан 

арылып, саналы түрде барлық қасиеттерімізді ізгілендіріп, сананы рухани 

жағынан үнемі жетілдіріп, дамытып отыруға тиістіміз. 

Болашаққа бағдар ретінде Күршім ауданының білім бөлімі, 

ауданымыздың әрбір мектебінің ұстаздары, соның ішінде Ақши негізгі орта 

мектебінің ұстаздары мен осы оқу орындарында білім алып жатқан 

оқушыларымыз Елбасының осы сөздерін өздерінің алға қойған өмірлік 

мақсаттарына енгізе отырып, еліміздің рухани тұрғыдан дамып, 

интеллектуалдық дәрежесінің жоғарылауына үлесін қосады деген сенімдемін. 

Тәуелсіз еліміздің болашағы – жастарымыздың интеллектуалды көрсеткіштері 

олардың тек білім деңгейімен ғана емес, сонымен бірге олардың ұлттық 

тәрбиесімен, рухани жаңғыруымен де тікелей байланысты. Ұлттық кодтың 

өзегін сақтай отырып, болашаққа қадам басуымыз қажет. Білім – рухани 

жаңғырудың басты алғышарты. Өйткені, ой жүйесі терең, алыстан пайымдап, 

тереңнен тамырланған дүниетанымы кең адам ғана бәсекеге төтеп береді деген 

ауқымды ұғымды білдіреді. 
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Мен Елбасының осы сөздерін толық қолдай отырып, рухани  

мәдениеттің дамуы үшін тағылымды ұлттық тәрбиенің қайнарынан сусындап, 

биік адами құндылықтардың кемелдену барысында әрбір маман иесі кәсіби 

қызметін жоғары деңгейде жүзеге асыруы қажеттілігін түсінемін. Елбасының 

рухани жаңғыруға қатысты ұстанымдары барлық салада, әсіресе білім 

саласында бірауыздан қолдау тауып, ұлттың кемелденіп дамуына әсер етуші ең 

маңызды фактор деп санаймын. Жастарымыз басымдық беретін межелердің 

қатарында білім жүйесі әрдайым бірінші кезектегі орында тұруы міндет деп 

есептеймін. 

Ұлттық жаңғыру дегеніміз – ұлттық санамен тығыз байланысты. Оның 

түпкі мақсаты – ұлттық бірегейлікті сақтап, ел ішінде бейбітшілік пен келісім 

үйлесе отырып, ұлттық береке, бірлік салтанат құрған бәсекеге қабілетті, 

табысты ел болу. «Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының өзі мейлінше көнерген, 

жаһандық әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді 

білдіреді», - дейді Н.Ә.Назарбаев. Сондықтан рухани жаңғыру үдерісін дер 

кезінде қабылданған оң шешім деп танимыз. Осы рухани жаңғырудың жүзеге 

асырылуын біз және сіз болып, «Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып» 

бірлікте орындауымыз аса қажет. Бәсекеге қабілетті, әлемдік деңгейде танылған 

әрі дамыған рухани кемел ел болу – Елбасының асыл арманы. Ендеше, 

мемлекет басшысының жастарға серпін беретін, тың бастама ұсынуы  

келешекке қамданудың әрекеті деп түсінеміз. 

Елбасы аталмыш тұғырнамасында білім, ғылымға ерекше басымдық 

беріп отыр. «Терең білім – тәуелсіздігіміздің тірегі», - деген Н.Ә.Назарбаев 

“Мәңгілік ел” болуға қадам басқан тәуелсіз Қазақстанның ендігі жаһандану 

алдында ұлт ретінде жойылып кетпеуі үшін, ұлттық кодын сақтаған, терең 

білімді, бәсекеге қабілетті, ұлттық құндылықтарын бойына сіңірген ақыл-ойы 

кемел тұлға болуына маңыз береді. Осы бағдарда ол бабалар ұлағатымен 

астасып жатқан зерделі ойы мен парасатты пайымын білдіреді: «Білімді, көзі 

ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар қасиет. Тәуелсіздік 

жылдарында қыруар жұмыс жасалды. Біз он мыңдаған жасты әлемнің 

маңдайалды университеттерінде оқытып, дайындадық. Бұл жұмыс өткен 

ғасырдың тоқсаныншы жылдарының басында қолға алынған «Болашақ» 

бағдарламасынан басталды. Елімізде өте жоғары деңгейдегі бірқатар 

университеттер ашылды, зияткерлік мектептер жүйесі қалыптасты. Басқа да 

көптеген іс тындырылды. Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға ортақ болуға 

тиіс. Оның айқын да, бұлтартпас себептері бар ». Осылайша мақалада айтылған 

әрбір ойдың астарында терең мазмұн мен зерделі пікір жатыр. Қазіргі таңдағы 

жоғары оқу орындары мен мектептеріндегі білім мен тәрбие жүйесі Елбасының 

парасатты пайымдарын негізге ала отырып, қарқынды түрде жүзеге асыруда. 

Ал идеология мәселесіне келер болсақ, кестелі сөз, кесек ойлары көрініс 

тапқан ой-толғауында Елбасы елес идеологияларға ермей, заманға сай амал 

етуге үндейді: «Өкінішке қарай, тарихта тұтас ұлттардың ешқашан 

орындалмайтын елес идеологияларға шырмалып, ақыры су түбіне кеткені 

туралы мысалдар аз емес. Өткен ғасырдың басты үш идеологиясы – 
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коммунизм, фашизм және либерализм біздің көз алдымызда күйреді. Бүгінде 

радикалды идеологиялар ғасыры келмеске кетті. Енді айқын, түсінікті және 

болашаққа жіті көз тіккен бағдарлар керек. Адамның да, тұтас ұлттың да нақты 

мақсатқа жетуін көздейтін осындай бағдарлар ғана дамудың көгіне темірқазық 

бола алады. Ең бастысы, олар елдің мүмкіндіктері мен шама-шарқын мұқият 

ескеруге тиіс». Мақалада көтерілген идеологиялар туралы кесек ой да ел 

басқару жүйесін жаңа өзгерістер биігіне бастары айқын. Дәл осындай тәуелсіз 

Қазақстанды өркениет көшінің алдыңғы легіне апаратын жаңа бастамалар 

қашанда көпшіліктің қолдауы мен ықыласына бөленеді. 
 

Рухани жаңғыру бағдарламасы 

 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында тарихтың өткеніне көз жүгіртіп, жаңа тарихи 

кезеңдерге жан-жақты баға бере отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа 

деген өзінің парасатты пікірлері мен көзқарасын білдірді. «Екі дәуір түйіскен 

өліара шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы 

болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр... Мен 

барша қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау 

ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға 

деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты қағидасы», - деп ел 

келешегіне үміт артады. Елбасының жолдауына мен де, ұстаз ретінде өз 

үлесімді қосу мақсатында білім жолындағы тың идеяларды іздеймін. Біздің ең 

биік мақсатымыз келешегі кемел білімді ұрпақ тәрбиелеу. Бала бойына сапалы 
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білім мен үлгілі тәрбиені сіңіру – әрбір ұстаздың алдына қойған мақсаты деп 

білемін. Әр үйдің үміті болған балаларды Отансүйгіштікке, ұлттық – салт 

дәстүрімізді құрметтеуге, өлкеміздің тарихын білуге, туған өлкенің табиғатын 

қорғауға қалыптастыру мектеп қабырғасынан бастау алуы қажет. 

Ендеше, рухани жаңғыру арқылы әлем мойындар табысты ел болып, 

жарқын болашаққа деген сенім мен үмітті үндестіре отырып, баршамыз бірлік 

туы астында бақытқа бірге жетейік! 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы. 

 
 

ӘОЖ 502/504:37.09 

ХАМИТОВА Ж.А. 

«Малоубинка орта мектебі» КММ, Глубокое ауданы 
 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ДАМЫТУ 

 

Ұлттық тәрбиенің адамгершілік ұстанымдары қоғам дамуының кең 

көлемдік, әлемдік мәселесі ретінде қарастырылуда  қазақ  халқы  тәрбиесінің 

өне бойынан табылады. Жеке адам туралы сөз болғанда, жеке адам — көптің 

бірі, ол әлі тұлға емес. Осы мағынада алғанда «жеке адам» және «тұлға» 

ұғымдары көлем жағынан да, мазмұны жағынан да бір-бірінен қарама-қарсы 

болып табылады. Жеке адам ұғымында адамның жекеше ерекше түрі, сапасы 

бейнеленбейді, сондықтан оның мазмұны аз болады, бірақ өте көлемді, өйткені 

әрбір адам-индивид. Әр адам өзінше жеке тұлға. Жеке адамның айтарлықтай 

ерекшеліктерінің бірі — оның өзіне тән мінез-құлқында, іс-әрекетінде, 

көзқарасындағы ерекшеліктерімен даралануы. «Адамзаттың бәрін сүй,  

бауырым деп» — ұлы ақын Абай атамыз жырлағандай, адамды сүю – адамды 

танудан басталады. Адам тану – адамзат арасындағы  қарым-қатынас 

мейірімнен басталады. Кішіге ізет, үлкенге құрмет, туыстық қарым-қатынастар 

қалыптастыруға, отбасының рөлі зор. Әр үйдің ішіндегі адамдар сол үйдің 

отбасын құрайды. Отбасында ата мен әженің, әке мен ананың, аға мен іні, 

қарындастың орны ерекше. Бала бойына адамгершілік сезімдерін дамытуға жас 

кездегі тәрбие ең қолайлы кезең болып табылады. 

Адамгершілік тәрбиесі жан-жақты тәрбиенің аса маңызды бөлігі 

болуымен қатар, ол адамгершілік – қоғамдық дамудың жемісі, әрі қоғам 

өміріндегі өзгерістерге байланысты дамып жетіліп отыратын маңызды 

құбылыс. Адамгершілік тәрбиесінің өзекті міндеті - өзі өмір сүріп отырған 

кезеңдегі қоғамның алдында тұрған мақсат мүддесіне сай адамгершілік 

қасиеттердің тұтастығын тәрбиелеу. Адамгершілік тәрбиесі күрделі де 

қайшылыққа толы процесс. Сондықтан, адамгершілікке баулу дегеніміз – ол 

адамдардың үлкен бе, кіші ме, әрбір істеген ісін, сөйлеген сөзін, өзгелермен 
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қарым-қатынасын ақылға салып, ар-ұят таразысынан өткізіп, біліммен 

ұштастырып, ең әділ, ең дұрыс жолын таңдап ала білуі. Руханилық — ізгі, 

ақылдың    шешімі,    ізгі  жүрек    өмір    ізгі    сезім,    жанашырлықтың   

саналы және санадан тыс әрекеттерден көрінуі болса, Абайдың айтуынша 

«адамгершілік  —    махаббат    пен    әділдік,    олар    барлық    нәрседе   

болады және шешіледі», яғни рухани тәрбие — адамдарды адамгершілікке, 

білімге, еңбек пен имандылыққа, бір сөзбен айтқанда жан дүниелерінің 

сұлулылығына тәрбиелеу деген сөз. Адамгершілік мінез негіздерінің астарында 

жалпы адамдық пен ұлттық құндылықтар бірігіп, адамдардың рухани 

мәдениетін жүзеге асыратыны белгілі. Халықтың рухының асқақатауын, 

кемелдене бастағандығын оның барынша қоғамдағы рухани 

құндылықтарға мән беріп, маңыз беріп соларды жетілдірі, өркендету жолына 

түскенінен және адамаралық қатынастағы терең адамгершілік принциптерді 

көкке көтере бастағанын, аңғаруға болады. Нағыз қазақи рухтың сипатын 

рухани жетілуімізден, адамгершілік принциптерін сонау балабақшадан бастап 

халқымыздың діліне енгізе берудің тәсілдерін, іздеуіміз керек. Адам үшін 

жаудың үлкені оның өзінің бойындағы нәпсілік басылымдықтары болып 

табылады. Егер адам өзінің нәпсісін игеріп, оны руханилығымен көмкеріп 

отырса,  онда  оның  рухы  тазарады,   халықтың   ішкі   бірлігі   нығайып, 

адамға бауырмал бола түседі. 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі де жас ұрпаққа - 

адамгершілік - рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай 

адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу 

өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны 

түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына 

жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды 

қасиеттерді сіңіріп, өз - өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар 

шешуші роль атқарады. Адамгершілік тәрбиесінің әрқайсысының 

ерекшеліктерін жетік білетін ұстаз халық педагогикасын ғасырлар бойы 

қалыптасқан салт-дәстүрлерді, әдет- ғұрыпты жан-жақты терең білумен қатар, 

өркениетті өмірмен байланыстыра отырып, білім берудің барлық кезеңдерінде 

пайдаланғаны дұрыс. Ата-ананың болашақ тәрбиесі үшін жауапкершілігі 

ұрпақтан –ұрпаққа жалғасуда. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны 

іледі»дегендей, ата-ананың күн сайын атқарып жүрген жұмысы- балаға үлкен 

сабақ. Жас балалардың үлкендер айтса, соны айтатынын, не істесе соны істегісі 

келетінін бәріміз де білеміз. Баланың үйден көргені, етене жақындарынан 

естігені-ол үшін адамгершілік тәрбиесінің ең үлкені, демек жақсылыққа 

ұмтылып, жағымды істермен айналысатын адамның айналасындағыларға 

көрсетер мен берер тәлімі мол болмақ. Руханилықтың негізінде адамның мінез- 

құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-өзі бағалау және адамгершілік сапалары 

дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. Рухани- адамгершілік 

тәрбие- бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау дағдыларының нормалары, 

ұйымдағы қарым-қатынас мәдениетінің тұрақтылығын қалыптастырады. Жеке 

адамның адамгершілік санасының дәрежесі оның мінез- құлқы мен іс әрекетін 
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анықтайды. Жасөспірім тәлім-тәрбиені, адамгершілік қасиеттерді үлкендерден, 

тәрбиешілерден насихат жолымен емес, тек шынайы көру, сезім қатынасында 

ғана алады.Жақсы адамгершілік қасиеттердің түп негізі отбасында 

қалыптасатыны белгілі. Адамгершілік қасиеттер ізгілікпен ұштастырады. 

Әсіресе еңбекке деген тұрақты ықыласы бар және еңбектене білуде өзін 

көрсететін балаларды еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу басты міндет болып 

табылады. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ЕЛІМІЗДІҢ ДАМУЫНДАҒЫ ЖАҢА СЕРПІН 

 

Рухани жаңғыру, яғни кез келген қоғамның, ұлт болмысының мәдени 

дамуы мемлекеттің рухани өміріндегі қоғамдық сана түрлерінің заман талабына 

сай жетілуі арқылы көрінеді. Қоғамдық сана дегеніміз мемлекеттің қалыптасуы 

мен даму жолында, ұлттың тұлғалануында ұлттық мүддені қалыптастыру, 

қорғау және нығайтуда мәдени құбылысқа айналып отыратын тәжірибелер мен 

білімдердің, рухани - әлеуметтік құндылықтардың жиынтығы. 

Мемлекетті қалыптастыру мен дамытуда, ерекше құбылысқа ие 

қоғамдық сананың тарихи формалары тіл, мәдениет, тарих, дін, өнер, дәстүр, 

ғылым, білім, экономика, құқық, саясат және т.б. Философия тарихында ірі 

ойшылдардың ілімдерінде зерделенгендей, жеке адам өзінің рухани 

қалыптасуында мемлекет азаматына айналуы үшін қоғамдық сананың барлық 

формаларын толық меңгеру тиіс. Егер бұлардың барлығы жеке адамның 

танымында, қоғамдық ортада өмір сүретін болса қоғам тегістей дамиды. 

Қоғамдық ортада әділеттілік, шынайылық дәстүр, білімді, өнерді кәсіп ету 

қоғамның ұстанымына айналады. Әлихан Бөкейханов айтқандай, «Өзін-өзі 

қасқырша шауып отырған жұртта оқу-өнер болмайды»[1]. 

Уақыт өзгерген сайын адамзат қоғамы да өзгереді, өзгеру үстінде. Қазақ 

даналығындай айтылған, «елу жылда ел жаңа» деген өсиет қоғамның уақыт 

талабына сай өзгеріп отыратындығын зерделеуден туындаған. Осы тұрғыдан 

қарайтын болсақ (тарихтағы бабаларымыздың ұғымымен зерделесек), қоғамдық 

сананың рухани жаңғыруы дегеніміз, ұлттың және оның мемлекетінің 

қалыптасу жолындағы құндылықтар мен мәдени игіліктерді сақтай отырып, 

жаңа уақыттың өрісінде қалыптасып жатқан дүниелерді игеруі, қабілеті, білімі 
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және өнері арқылы бағындыру, соған ұмтылу. Мәселен қазіргі таңда адамзат 

қоғамының әлеуметтік, мәдени және саяси дамуы, дамудағы ерекшеліктер 

әдемдік экономикадағы бәсекеге қабілеттілік арқылы көрінуде. Ал бәсекеге 

қабілеттілік қазіргі әлемдік өркениетте биікке қол жеткізген мемлекеттердің 

тарихында осыдан біраз уақыт бұрын басталып кеткен. Бүгінгі  адамзат 

әлемінде қоғамдық сананың тарихи формаларының қатары бәсекеге қабілетті 

болудың жаңа дүниелерімен толығуда. Осындай жағдайда уақыт болмысы, 

қоғамның болашағы өскелең ұрпақтан жаңа дүниелерді меңгеруді талап етуде. 

Тағыда алаш зиялысы Әлихан Бөкейхановтың сөзіне жүгінсек, «Бұл заманда 

жылап мұратқа жетем деу – аш түйенің күйсеуі сынды дәрменсіздік». Бүгінгі 

заманда мұратқа жетудің талабы адам бойында ұлттық сананың, рухтың, 

білімнің және жігердің болуы. Бұлар адамның бойына тәрбие, адамның ақыл- 

парасатымен келмек. Ұрпақтың өз заманындағы жаңа дүниелерді бағындыруға 

ұтымды ұмтылысын және осы жолда халыққа игілігі ортақ дүниелерді 

бағындырудың тәсілдерін меңгеруін рухани жаңғыру дейміз. 

Рухани жаңғырудың элементтері адамның санасында жатады және оның 

құбылысы ұлттық сана арқылы идеяға, өмірлік ұсанымға айналып отырмақ. 

Мәселен тарихи дүние ретінде бабаларымыз ертеден бастап ұрпақтың танымын 

тәрбиелейтін ертегілерді шығарды. Ұрпақты ерлікті иеленіп, елді қорғайтын 

дәстүрді қалыптастыруға үндеді. Батыр, би-шешен болып жаңа дүниелерді 

жасауды үйретті. Соның негізінде сонау көне заманда мемлекетті басқарудың 

үлгісін жазған грек философтары Платон мен Аристотельдің, «мемлекетті 

ойшылдар басқаруы керек» - деген идеялары дәстүрлі қазақ қоғамында орын 

алды. Трихтағы қазақтың рухани өмірінде ойшыл адамдар қабілеті, ұлттық 

санасы және даналығы арқылы қоғам өміріне рухани өзгеріс әкелді. Сол 

арқылы ұлттың бірегейлігі, ұрпақтың азаматтық бірегейлігі сақталып 

отырды.Тарихтың тағылымы және бүгінгі уақыттың талабы негізінде қарайтын 

болсақ, рухани жаңғыру әр ұрпақ буынның тарихи сана негізінде өзіндік 

санасының қалыптасуы. Ұлттық сананы иеленген (ұлттық санасы бар) және өзі 

өмір сүріп отырған қоғамның өрісін кеңейте білген ұрпақ болмысын рухани 

жаңғыру құбылысымен өлшейміз.Ұлттық сана. Сана дегеніміз адам 

болмысында мағынасы терең әрі күрделі ұғым. Ғылыми әдебиеттерде адам 

миының атқаратын ерекше қызметі деп көрсетеді. Классикалық неміс 

философиясының өкілдері тарихта адамның ішкі рухани әлемінің картинасын 

жасауға ұмтылған. Бірақ бұл да адам санасының феноменін толығымен ашып 

бере алған жоқ. Сонау Аристотель заманынан бастап философияның өзі осы 

иррационалды (адамның тәжірибесіне бағынбайтын, ақыл ойдан тыс өмір сүріп 

жатқан) құбылыстарды зерттеумен келеді. Қалай десекте адамның тәжірибесіне 

көне бермейтін сана ұғымы адам болмысының рухани мәнін, әлеуметтік өрісін 

айқындап отыратын құбылыс, адам бойындағы рухани қасиеттерді біріктіріп 

отыратын нәрсе болып табылады.Бұның барлығы адам санасынан шығып, 

санаға келіп тіреледі. Адамның мінезі мен ой өрісінен көрінетін бұл қасиеттерді 

кісілік сананың белгілері дейміз. Адамның жиған білімі, байлығы халықтың, 

ұрпақтың игілігіне жарамаса ол ештемеге жарамас еді. Қазақ даналығындағы 
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«адам дүниеге жалаңаш келіп, жалаңаш кетеді» - деген ұғым осыдан шыққан. 

Абайдың даналық сөзіне тағы да назар аударсақ, сананы күтпесе, сананы 

тәрбиелеп халықтың санасында сөзі мен ісін қалдырмаса адам дүниеге жылап 

келіп, өзіне киіп өледі. Егер сана, өзіндік сана, ұлттық сана болмаса адам 

болмысының тарихи мәні ашылмас еді. Жоғарыда айтып өткеніміздей барлық 

адами қасиеттер, адам танымында өмір сүретін ақпараттар санамен ғана мәнге 

айналып отырған[2]. 

Алаш зиялысы Ахмет Байтұрсынов жазып кеткендей, «Өз еркім өзімде, 

өз ісім өзіме қожа, өзім себеппін деп жүрген адам тұрмыс ісінің орауынан, 

шырмауынан әр аса алмайды.. Адам қанша дана, білімді болса да, қанша 

қаһарман қайратты болса да, әлеумет оның мақсатын ұқпайтын болса, 

қайраткер қамалға жалғыз шапқан батырдай әлек болады».Ұлттың, оның өкілі 

жеке адамның тұлғалық болмысының интеллектуалдық өрісі ұлттық сана 

негізіндегі құндылықтар арқылы көрініп отырады. Сондықтанда ұлттық сана 

дегеніміз ұлттың дүниетанымының, тарихи тәжірибелерінің, рухани 

құндылықтарының негізінде қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа тәрбие, кісілік 

қасиет үлгілерімен жалғасып отыратын жалпыға ортақ қасиеттерді айқындап, 

біріктіріп, көрсетіп отыратын білімнің ерекше түрі. Дәстүрін, тарихын, 

мәдениетін білмейтін адамда ұлттық сана қалыптаспайды. Кез келген 

әлеуметтік мәдени даму өзінің уақыты шеңберінде ұрпақтан ұлттық сананы 

талап етеді. Мемлекетіміздің тарихынан, өзге елдердің де тарихынан белгілі 

қоғамның дамуына ықпалын тигізіп отыратын дүниелер ұрпақтың тұлғалық 

деңгейдегі (ұлттық сана деңгейіндегі) қызметі арқылы қалыптасып жүзеге асы 

отырған. Жеке адамның мінезі мен іс-әрекетінен (ізденісі) бастап халықтың 

өмірінде жалғасып отыратын ел болмысының рухани (тұлғалану) негізі ұлттық 

санадан бастау алады. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, ұлттық сана жеке 

адамды халықпен, халықты мемлекетімен, мемлекетті тарихпен, болашақпен 

байланыстырып отыратын дүние. 

Ұлттық санасыз халықтың игілігіне, болашағына ортақ еш нәрсе 

қалыптаспайды. Қазақ қоғамының рухани өмірінде ұлттық сана ұрпақты 

тектілікке, кісілікке тәрбиелеудің тұтқасы саналған. Бесік жыры, аңыз- 

әңгімелерден бастап, қазақтың сөз өнерінде жалғасып отыратын тарихи 

дүниелер ұрпақтың санасын ұлттық сана деңгейіне көтерудің негізгі 

тәсілдерінің бірі. Қоғамды біріктіріп отыратын, оның болмысының негізін 

құрайтын кісілік қасиеттердің адамның ұлттық санасынан бастау алып, 

халықтың ұлттық санасына келіп тірелетіндігін бабаларымыз ерте 

түсінген.Қоғамдық сананың жаңғыруының негізінде қашанда ұлттық сана 

мәселесі тұрады. Себебі қоғамның дамуы экономиканың дамуына тәуелді. 

Экономиканың дамуы ғылымның дамуымен тығыз байланысты. Елдің тұрмыс 

тәжірибелерімен сабақтас шаруашылық түрлерінің дамуы өндіріске, ауыл 

шаруашылығына ғылымның жаңа дүниелерін енгізумен тығыз байланысты. 

Бұның барлығының жүзеге асуы, қоғамдық ортада күш алып отыруы адамның 

тәрбиесі мен тәжірибесіне, біліміне келіп тіреледі. Ал, адам бойында осы 

құндылықтарды біріктіріп, жетілдіріп отыратын ұлттық сана. Адами 
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капиталдың негізі ұлттық санада жатыр.Қазіргі уақытта өркениет биігіне 

шыққан мемлекеттердің тарихта қалатын тәжірибесіне қарайтын болсақ, бүкіл 

қиыншылығын халықтың бірлігінің, елге, қоғамға деген жанашырлықтың, 

еңбектің және ғылым, өнер жолындағы зиялыларының жан-жақты ізденісінің 

нәтижесінде жеңіп отырған. Қазақ тарихында да ұлттық мүдде ісіне жұмылуда 

алаш тұлғалары елдік қасиеттердің алып бейнесін қалдырды. Бұның барлығы 

айналып келгенде, қанша уақыт алға басып, қоғам дамығанымен адами 

капиталдың негізі болып табылатын құндылықтардың қашанда өз мәнін 

жоймайтындығын аңғартады. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында ұлттық сана мәселесі мемлекет алдына қойылған. Жоғарыда 

айтып өткеніміздей, адамзат өркениетінің бағыты өзгерген сайын ұлттық 

сананың да өрісін кеңейту мәселесі қоғамға жүктелуде. Бірақ, адам 

болмысындағы ұлттық сана өнімі болып саналатын қасиеттер  жойылмайды, 

тек адамның кісілік және тұлғалық деңгейіне жүктеліп отыратын міндеттер 

жаңа уақыттың талаптарына сай өзгеріп отыруы мүмкін. Осындай жаңа уақыт 

жағдайында, адамзат әлемінде дамудың жаңа дүниелері ұлттық санаға жаңа 

мәселелерді ұсынып, жаңа міндеттерді жүктеп отырады[3]. 

Қазіргі таңда ұлттық мүддеге күш беретін, оны сақтап отыратын жаңа 

дүниелерді меңгеру, меңгеру жолында қоғамға қайшы келетін нәрселерді күні 

бұрын ажырата білу бүгінгі қоғамның ұлттық санасының айшықты белгілерінің 

біріне айналуы тиіс мәселелердің бірі. Осы мәелеге қатысты елбасының 

бағдарламалық мақаласында, ХХІ ғасырда ұлттық санамызға қатысты 

міндеттер көрсетілген. ХХІ ғасырда қазақ халқының ұлттық санасының өніміне 

айналуы тиіс нәрселерге тоқталсақ, олар бәсекеге қабілетті болу, ұлттық 

прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, қоғам мен жеке адамның рухани 

өмірінде білімнің салтанат құруы, қоғамның өз жолымен дамуы. Бұған дейінде 

айтылып отырғандай, ұлттық сана жеке адамды мемлекетімен, қоғамымен 

біріктіріп отыратын рухани феномен. Сондықтанда қоғамның тұрақтылығы, 

тұрақты түрде дамуы оның өкілі жекелеген адамдардың іс-әрекетіне, рухани 

құндылықтарына және барлық қоғамдық сана түрлерін бойына біріктіре алған 

рухани деңгейіне келіп тіреледі. Осы себептен қай уақытта да қоғамның 

болашағына, дамуына қажет нәрсе бәсекеге қабілеттілік. Бәсекеге қабілеттілік 

болмай қоғамның тәжірибелері оның болмысына жақындамайды. 

Бәсекеге қабілеттілік мәселесінен бұрын, қоғамның ішінен бәсекеге 

қабілетті болуға құштар талантты жастардың, білімді адамдардың қоғам алдына 

шығуына кедергі болатын мәселелер де тұрады. Олар жемқорлық, білім мен 

ғылым жүйесіндегі парақорлық және т.б. Осыған қатысты, «Жұрт пайдасына 

таза жолмен тура бастайтын ер табылса – қазақ халқы соңынан ерер еді» - деген 

Әлихан Бөкейханов. Бәсекеге қабілеттілік ұлттық сана деңгейіндегі ұғымға, 

ұлттың идеясына айналғаннан кейін ғана дамудың тәжірибелері қоғам өміріне 

орнықпақ. Бұның мысалын тарихымыздан, тарихтағы өркениет жолына ерте  

бет бұрған мемлекеттердің мәдениетінен де көре аламыз.Бәсекеге қабілеттілік 

ол мәдениетті, сауатты, өнерлі, білімді, еңбекқор, өз ісіне жауапты болу. Бір 
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сөзбен айтқанда адамды, сол арқылы қоғамды мәдениет бағытымен уақыт 

талабына бейімдеп отыратын деңгейді иелену. Бәсекеге қабілеттілікте ең 

бірінші көзге түсетін нәрсе қабілет, білім, кісілік мінез арқылы жасампаз болу. 

Елбасы мақалада атап көрсеткендей, «Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас 

халықтың өзі бәсекеге қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік 

алады.Бәсекеге қабілеттілік дегеніміз – ұлттың аймақтың немесе жаһандық 

нарықта бағасы, я болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына 

алауы». Бәсекеге қабілеттілікті ұрпаққа жүктеп отыратын уақыт, уақыт 

өрісіндегі жаңа өзгерістер. Қоғамның дамуы ғылымдағы жаңа дүниелер арқылы 

көрінген сайын, бәсекеге қабілетті болу міндеті де күшейе түседі. Сондықтан 

бұл мәселе кез келген елдің қоғамы мен сол қоғамның ішіндегі ұлттық сананың 

шеңберінде тұратын құндылықтардың бірі болуы тиіс. Алаш зиялысы Әлихан 

Бөкейханов жазып кеткендей, «Байлық түбі – ақыл һәм қол ұсталығы. Осы  

екеуі қосылмай адам баласы қазынаға жарымайды» [4]. 

Мемлекет басшысының бағдарламалық мақаласында мемлекетке, қоғам 

алдына ұсынылып отырған идея бұл ұлттық прагматизм. Ұлттық прагматизмнің 

ерекшелігі бұл ұлттың, елдің, қоғамның ортақ ұстанымын білдіреді. Ұлттық 

прагматизм ұлттың рухын сақтап, нығайтып отыратын ұрпақты ұлттың 

мүддесімен біріктіретін ұлттық сананың ерекше түрі. Ұлттық прагматизмде 

бүгінгі уақытпен өмір сүру жоқ. Ұлттық прагматизмге тән көзқарас өткеннің 

тағылымына құрметпен қарап, тәжірибесін игеру, яғни өзінің өмір сүріп 

отырған уақытындағы адамзат қоғамының жетістіктеріне қарап әрекет ету, 

іздену, өркениетке ұмтылу, болашаққа ұлттық мүдде биігімен қарау басым. 

Елбасының мақаласында атап көрсетілгендей, «қазақ халқының атамекенді 

қорғау, күту, таза ұстаудағы дәстүрі ұлттық прагматизмнің жарқын үлгісі  

болып табылады: «Төл тарихымызға, бабаларымыздың өмір салтына бір сәт 

үңіліп көрсек, шынайы прагматизмнің талай жарқын үлгілерін табуға болады. 

Халқымыз ғасырлар бойы туған жердің табиғатын көздің қарашығындай 

сақтап, оның байлығын үнемді, әрі орынды жұмсайтын теңдесі жоқ 

экологиялық өмір салтын ұстанып келді». Ұлттық прагматизм дегеніміз өзіңді, 

ұлтыңды, халықты, еліңді сақтайтын, елдің өмірін жалғайтын дүниелерді тани 

білу, уақытылы қорғап отыру. Қазақтың қарапайым отбасылық өмірінде де 

ұлттық прагматизмнің элементтерінің жатқандығын көреміз.Үлкенді сыйлау, 

күтімдарлық, ырыс, несібе ұғымдары, ізгілікті туыс, ағайын, ел болып бөлісудің 

өзі қазақ дәстүріндегі осы құбылыстың мәнін тереңнен аңғартады. Елбасы 

айтқандай, «Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, 

бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз 

керек». 

Елбасы мақалада атап көрсеткендей, «Ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз 

бен музыкамыз, әдебиетіміз жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық 

рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс». Шыныменде ұлттық бірегейлікті 

сақтау, осы дәстүрмен өмір сүру (қоғамның өмір сүруі) жеке адамнан бастап 

қоғаммен жалғасып отыратын, сол деңгейде көрінетін мәдени жетістік болып 

саналады. Ұлттық бірегейліктің негізінде ұлттың қасиеттерін айқындап 
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отыратын дүниелер сақталып отырады. Қоғамға қажетті дүниелер ғана 

халықтың зердесімен қабылданады. Қоғамның игілігіне қайшы келетін 

дүниелер ел дәстүрі тарапынан қабылданбай жатады. Ұлттық бірегейліктің 

негізіне жеке адам мен ұлттың рухын біріктіре түсетін ақыл-парасаттылық, 

сезімталдық, зеректік сынды рухани қасиет үлгілері жатады. Өткенге 

құрметпен, болашаққа биік зердемен қарайтын ұрпақ ұлттық бірегейлігі күшті 

ортадан шығатындығын тарихымыз да, бүгінгі уақыттың шыныдығымен қатар 

көрініп отырған уақыттың талабы да дәлелдеуде. 

Рухани жаңғыру ұзақ уақытты талап етеді. Жалпыға бірдей тарихи 

сауаттылыққа қол жеткізу мен рухани жаңғыру – ажырағысыз байланыстағы 

өзара ықпалдасты құндылықтар. Олар қазақстандық патриотизмді 

қалыптастыруға пәрменді әсер етуімен ұлттық қауіпсіздігіміздің, бәсекеге 

қабілеттілігіміздің нығаюына үлес қосады. 
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ШУРШИТБАЙ М., ШАЙМУРАТ Х. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 
 

ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ АБАЙ 

ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 

Ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына бейімдеу маңызы бар 

мәселеге айналды. Өйткені сананы жаңғырту арқылы ХХІ ғасырда еліміздің 

тың серпінмен дамуына жол ашамыз. Осы орайда Абай мұрасының тигізер 

пайдасы зор деп есептеймін. Ұлы ақынның шығармалары бүгін де өзектілігін 

жоғалтқан жоқ. Абайдың ой-тұжырымдары баршамызға қашанда рухани азық 

бола алады.Сондықтан ұлтымызды жаңғырту ісінде оның еңбектерін 

басшылыққа алып, ұтымды пайдалану жайын тағы бір мәрте ой елегінен 

өткізген жөн. 

Жаңғыру – өткеннен қол үзіп, тек жаңа құндылықтарға жол ашу деген 

сөз емес. Шын мәнінде, бұл – ұлттық мұраларымызды бүгінгі оң үрдістермен 

үйлестіре дамытуды көздейтін құбылыс. Бұл ретте, біз Абайды айналып өте 
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алмаймыз. Себебі, ұлы ойшыл осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты 

жаңғыруға, жаңаруға, жаңа өмірге бейім болуға шақырған. 

Елбасымыздың: «Заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, 

халқымыздың Абайға көңілі айнымайды, қайта уақыт өткен сайын оның 

ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға түседі. 

Абай өзінің туған халқымен мәңгі-бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы 

қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар асуларға шақыра береді», – деген өнегелі 

сөзі ақын мұрасының мәңгілік өсиет ретінде бағаланатынын айқын аңғартады. 

Абайдың шығармаларына зер салсақ, оның үнемі елдің алға жылжуына, 

өсіп-өркендеуіне шын ниетімен тілеулес болғанын, осы идеяны барынша 

дәріптегенін байқаймыз. Ал, ілгерілеудің негізі білім мен ғылымда екенін анық 

білеміз. Абай қазақтың дамылсыз оқып-үйренгенін бар жан-тәнімен қалады. 

«Ғылым таппай мақтанба» деп, білімді игермейінше, биіктердің бағына 

қоймайтынын айтты. 

Ол «Біз ғылымды сатып мал іздемек емеспіз», – деп тұжырымдап, 

керісінше, ел дәулетті болуы үшін ғылымды игеру керектігіне назар аударды. 

Ұлы Абайдың «Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге» деген өнегелі 

өсиетін де осы тұрғыдан ұғынуымыз қажет. [1, 3 б.]. 

«… Жүрегімнің түбіне терең бойла, 

Мен бір жұмбақ адаммын, оны ойла. 

Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, 

Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма!…» 

Абай болашақ ұрпаққа сөзін былай арнай отырып, өткеннің құлазыған 

ғасырларынан өзіне бейтаныс, бірақ жарқын болашаққа сенімді жол салған 

ақынның айтқан сөзі болатын. Даланы торлаған надандық түнегіне ол 

шамшырықтай сәуле төкті және таңы атып, күні шығатын жаққа апаратын 

жолды өз халқына аянбастан көрсете білген ұлы ақын. Абайға деген бетбұрыс 

жаңа жаңғырып келе жатқан кезең халқымыз тәуелсіздік алған заманға тұспа- 

тұс келіп отыр. Дүние жүзі халықтары Абайды тану арқылы оны туып, өсірген 

халқын, елін тани бастады. 

Абай ұлы ғұлама ақын, моралист – ойшыл, қазақ елінің, бүкіл түркі 

тектес халықтарының ортасынан шыққан әлемдік тұлға. Абайдың өмірі, істеген 

ісі, жазған өлеңдері мен сөздері өз халқының тағдырымен тығыз байланысып, 

оның болмыс-бітімінің айнасындай болып жатыр. Абай шығармасының сая 

бағында өсу, тәрбие алу – қазақ халқының бүгінгі ұрпақтарының алдағы тұрған 

міндеттерінің бірі. Абайға әр оралған сайын «көкірек көзің ашылады», 

азаматтық ірілік пен адамдық ұғымдардың жаңа қырларына, сырларына 

жолыққандай боласың. Қазақ халқының алдында енді қазақтың Абайын әлемге 

таныту, оны Адамзаттың Абайын айналдыру тұр. [2, 10б.]. 

Абай – құбылыс, ғасырларда біртуар ғұлама. Туысы бөлек, бесігі өлең, 

өсуі еркін. Оқуды өмірден алған. Оқуға зерек, ұғымға ұшқыр, талан, мектебі 

орта болған. Сондықтан да оның түрлі айтыстар мен даулардағы, мәжілістер 

мен кеңестегі айтқан пікірлері – дара өнеге, нақыл. Ойланып жазғандары өлең 

өнер болған. Абай дүниеге өз көзімен қарап, көргені мен сезгенін жалтақтамай 
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айтқан. Құдай берген даналық оны даралық жолына, даныш-пандық шыңына 

бастады. Өмір мен қоғамды барлап, болашақты болжап жазған әр шығармасы – 

осы шыңға шығар жолындағы баспалдақ. Нағыз ақын, әрі патриот Абай 

халыққа оның неге қасірет шегетінін түсіндіруге тырысты. Өзінің 

шығармашылығында ол феодалдық-рулық билеп-төстеушілерді аяусыз 

әшкерелеп, халықты өнер-білімге шақырады. 

Абай өлеңдерінде халықты азғын-даудан сақтандырады, жаман әдеттен 

жиренуге, адамгершілікке шақырады, өз шығармалары арқылы моральдық- 

этикалық нормаларды орнықтыруды көздейді. Сөйтіп Абай елдің ақылшысы, 

қамқоршысына айналады. Бірақ көпшілік қауымның оның ұсынған асыл 

мұрасын қабылдап, түсінуге өрісі жетпеді. Ал елдің озбырлары болса, оған 

бөгет жасауға ұмтылып, аяғынан шала берді. Осыған налыған Абай былай деп 

ой тербейді: 

Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым, 

Етекбасты көп көрдім елден бірақ. 

(«Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?», 1898 ж.) 

Абай мұрасының тәрбиелік мәні, тағылымдық бағыт бағдары турасында 

сөз қозғағанда, алдымен ойға оралатын Абайдың өз басының адамгершілігі. 

Ақыл мен қайратты, білім мен адамгершілікті тең ұстаған ақын шығармаларына 

деген ілтипатымыз, құштарлығымыз бүгінгі күн санап артқандай болса, ал 

мынау нарықтық экономика қыспағында қысылып жүрген жағдайда ақын 

шығармаларына, оның терең мағыналы, күні бүгінге дейін мәнін жоймаған ой- 

тұжырымдамаларына деген қажеттілік одан да артық. Оның кіршіксіз, таза, ақ 

жүрегінен тебірене туындаған жырларынан адам жанына әл қуат беретін, жанға 

жайлы, ыстық леп ескендей. 

Бар асылын келер ұрпаққа да арнады. Оның шығармашылығының негізгі 

мұраты – адам тәрбиесі болды. Ұстаз сөзінің биік мағынасы Абайдай 

ағартушыға өте орынды айтылған. Абай халықтың үлкені мен кішісіне, ұлы мен 

қызына, әкесі мен баласына өмірлік қажет пен еңбек пен адамгершілік, өнер 

мен білім, өнеге мен тәлім, достық-жолдастық, парыз бен қарыз сияқты 

қасиеттердің асыл үлгілерін жырымен де, ғақлияларымен де жеткізе білді. 

Ойшыл ақынның ағартушылық тұрғыдағы педагогикалық тұжырымдары 

негізінен жастарды халқына адал қызмет ететін нағыз азамат – «Толық адам» 

етіп тәрбиелеу мақсатынан туындаған. [3, 24 б.]. 

Абай адам болуға ұмтылған әрбір жалынды жастың бойына 

адамшылықтың қандай нәрін, нендей ізгілікті қасиеттерді егу, орнықтыру 

керектігін «Ғылым таппай мақтанба…» өлеңінде: 

«Бес нәрседен қашық бол, 

Бес нәрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз…» — деп, атап көрсетті. Осындағы «Адам болу, 

оған тезірек жетуге, асығуға ұмтылатын бес нәрсе не?» деген сұраққа Абай: 

«Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым ойлап қой – 

Бес асыл іс көнсеңіз…» — деп, тұжырымды жауап береді. 
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Шын мәнінде нағыз адам болу үшін адамгершілікке тән, жағымды 

жақсы қасиеттер, жақсы сипаттар – адамдық, әділеттік, достық, махаббат, ар- 

намыс, сабырлық, батырлық т.б. толып жатыр. Солардың ішінен ақын 

жастардың бойындағы адамгершіліктің негізгі қасиеттері, «Бес асыл іс»: талап, 

еңбек, терең ой, қанағат, рақым туралы даналық ой қозғауының өзіндік мәні 

бар. 

«Бес дұшпан» — Абай айқындап берген адамгершілікке жат этикалық- 

әдеп нормалары. Абай «Бес асыл» ісінде нағыз адам болу үшін бес нәрсеге асық 

болу керектігін айтса, «Бес дұшпанында»: 

«Адам болам десеңіз, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Өсек, өтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер, мал шашпақ 

Бес дұшпаның білсеңіз…» — деп адамның бойындағы жағымсыз 

қасиеттерді сынға алады. Ақынның түсіндіргеніндей адамгершілікке  жат 

жаман қылықтар – арамдық, әдепсіздік, әділетсіздік, жағымпаздық, жылпостық, 

менмендік, қулық-сұмдық, пәлеқорлық т.б. толып жатыр. [4, 30 б.]. 

Абай қазақ халқының дамуы үшін, оның басқа елдер қатарына жетуі 

үшін бұл әдеттердің бәрі де кедергі болатын қылықтар деп ұғып, бұларға 

барынша қарсы шықты. Ақын сол кездегі ауылдың басты әдеттерінің бірі – 

өсек, өтірік, мақтаншақ, бекер мал шашпақ тәрізді елді аздыратын мінез- 

құлықты әшкерелеп, жұршылықты олардан сақтандырмақ болды. Қазақ 

қауымының болашағы жастардың бойына адамгершіліктің асыл қасиет-терін 

қалыптастыру туралы даналық ой қозғайды. Адам болам десең, байлықпен 

озбай ақыл, әділеттілік, ғылым, ар, жақсы мінезбен оз дейді. Қазақ қоғамында 

жан-жақты жетілген адамды арман ете отырып, оның мінезді болуына, мінездің 

әлеуметтік өмірдегі қызметіне айрықша мән береді. Туған халқын барынша  

сүйгендіктен, оның әлеуметтік өміріндегі кемшілігін мінеп, соны жоюға күш 

салды. Өз мінін көре алмаған халықтың прогреске ұмтылмай-тынын түсінді. 

Сондықтан ол кертартпа патриархалдық-феодалдық дәстүрлерге қатал да батыл 

қарсы күресті, әлеуметтік өмірдің жаңа да озық өлшемдерін уағыздады. Өз 

шығармаларында прогресшіл әлеуметтік күштердің мүддесін қорғады. 

Кемеңгер Абайдың әлеуметтік ойлары – әлеуметтік іліміне қосылған үлес. [5, 

20 б.]. 

Сондықтанда, Абай шығармаларының біздің ұрпағымызға берер тәлім – 

тәрбиелік тұтастары көп деп айтуымызға болады. Келер ұрпағымыз, Абай 

айтқандай, ғылымды толық игерсе, өз тілін құрметтесе, өз ұлтының патиорты 

болып, елінің дамуына сүбелі еңбек қосары сөзсіз. 

Ойымды түйіндейтін болсам Абай шығармаларын бойына сіңіріп, 

халқымыздың дәстүр салтымен рухани мәдени құнды қазыналарымызды заман 

талабына сай жаңғыртып жаңартып өз игілігімізге жарата білуіміз қажет. 

Себебі біздің түп тамырымыз Абай атамыздың қара сөздерімен өлеңдерінде 

айтылған ойлармен тікелей байланысты. 
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Ұлы ойшыл қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының еңбектері 

ғасырдан ғасырға ұлтымыздың ұлы аманатын арқалап келе жатқан құнды 

жәдігерлеріміз десек қателеспейміз.Ұлтымыздың руханиятын өшірмей 

өркендету жолында әр қазақ баласы қызмет етуі қажет және Абайдың ұлы 

мұрасымен сусындауы тиіс деп білемін. 

Абай бір қазақ халқының ғана емес күллі түркі әлемінің аяулы перзенті, 

Ұлы ағартушы ойшыл ғұламасы. Біз Абай шығармалары арқылы әлемдік 

ғылым мен білімнің көкжиегіне құлаш сермейтін боламыз. 
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АБАЙДЫҢ ТОЛЫҚ АДАМ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ 

ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ МЕН РӨЛІ: ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

Бүгінгі таңда әлем бойынша қарқынмен дамып жатқан жаңа 

технологиялар, экономикалық бәсекелестік, инновациялық процестер 

адамзаттың санасына жан-жақты ықпал етуде. XXI-ғасырды адамзаттың 

технологияға тәуелді ғасыры десек болады. Ғылым күн санап дамуда. Бұл 

құбылыс даму үрдісі екені даусыз. Сол себептен әрбір мемлекет қатардан 

қалмай, әлемдік бәсекелестікке төтеп берудің жолдарын іздеуде. Ол жол, 

бүгінгі тағда жаңа технологиялардың көмегімен ғана іске аспақ. Жаңа 

технологияның дауымен бірге күнделікті қажеттіліктер өзгеруде, атап айтсақ: 

адами қарым-қатынас, рухани-мәдени байланыс, дәстүрлі отбасы осылардың 

орынын әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктер алмастыруда. Осы орайда, 

қоғамда көптеген мәселелер туындауда. Ол адами, адамгершілік 

құндылықтардың төмендеуі. Сол себептен Елбасының өзі дабыл қағып 2017 

жылғы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақалалық 

бағдарламасын ұсынды. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты қоғамдық сананы 

жаңғырту. Ұлттық құндылықтарымызды рухани қазыналарымызды ұлықтау 
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және мәні мен мағанасын ұрпақ бойына сіңіру болып табылады. Адамдардың 

қоршаған ортаға деген қарым-қатынасын өзгерту. Адамгершілік, рухани 

құндылықтарды, жаңғырту. Елбасы Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткендей, «Жаңа 

тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу [1]... 

Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарих тәжірибемен ұлттық дәстүрлерге 

шекеден қарамауы тиіс. Керісінше, заман сынынан сүрінбей өткен озық 

дәстүрерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу 

қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол 

адасуға бастайды» -деді. Бағдарламалық мақаланың бірінші тарауы: «ХХІ 

ғасырдағы ұлттық сана туралы»- деп аталады. Онда 1. Бәсекелік қабілет. 2. 

Прагматизм. 3. Ұлттық бірегейлікті сақтау. 4. Білімнің салтанат құруы. 5. 

Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы. 6. Сананың ашықтығы 

атты бірнеше бағыты көрсетілді. Осы бағыттарды игеру адамға және 

адамзаттың әлемдегі алатын орынына бағытталған. Осы орайда «Адам» деген 

сөзге тоқталатын болсақ оған бір сізбен анықтама беріп сипаттама жасау 

мүмкін емес деп ойлаймыз. Бірақта осы уақытқа дейін әртүрлі ғылым 

саласының өкілдері Адамды жан-жақты зерттеп тануға ұмтылыс жасағаны 

анық. 

Адам - Жер бетіндегі ең жоғарғы даму сатысындағы тіршілік иесі, 

қоғамдық-тарихи әрекет пен мәдениетті жасаушы. Адам – философия, 

әлеуметтану, психология, физиология, педагогика, медицина, т.б. ғылымдардың 

нысаны болып табылады. Адам мәселесі, оның пайда болуы, өмірде алатын 

орны, тіршілігінің мәні мен мақсаты адамзат танымының формалары – 

әпсаналардағы (мифологиядағы), діндегі, философиядағы, ғылымдағы ең негізгі 

мәселе. Бұл жөніндегі әңгімелер ертедегі Стоя қаласының ойшылдары Сенека, 

т.б. мен Сократтан басталады. Протагор: «адам – заттардың өлшемі», Сократ: 

«өзіңді өзің танып біл». Ежелгі Үнді, Қытай, Грек философиясында адам 

әлемнің бір бөлігі ретінде қарастырылады. Демокрит түсіндірмесінде адам 

микрокосм, «кіші әлем», ол сондай-ақ түпнегіздерден құралады; адам денесі 

мен рухы ақиқаттың екі аспектісі немесе екі ерекше түпкізаты. Антикалық 

философия үшін Аристотель адамды қоғамдық өмірге икемді тіршілік, рух, 

парасат иесі ретінде тану анықтаушы фактор болды. Ортағасырлық шығыс 

өкілдері де Әбу Насыр әл-Фараби, т.б. діннің ықпалы күшейіп тұрғандығына 

қарамастан, Аристотельдің осы түсінігін ары қарай жалғастырды. Қайта 

өркендеу дәуірінде адам құдайдан дарыған еріктілік күші арқасында өз өмірі 

мен тағдырының негізін қалаушы және табиғаттың шектеусіз билеушісі ретінде 

танылды, сондықтан шебер жаратушының бейнесі Ренессанс символына 

айналды. XVII ғасыр мен XVIII ғасыр рационалистерінің ұғынуында нақ сол 

парасат, ақыл-ой адамның түпкізаты, өзіне тән ерекшелігі ретінде 

қарастырылады. Неміс классикалық философиясы үшін адам мәдениеттің 

жаратушысы, рухани іс-әрекет субъектісі және жалпы идеалдық бастау, яғни 

рух, парасат иесі. XIX–XX ғасырлардағы постклассикалық философия Фридрих 

Ницше, Артур Шопенгауэр, Серен Кьеркегор және т.б. сезім, мықтылық және 

т.б. адамдық ақылдан шет қабілеттерге бет бұрады. Қазіргі философия адам 
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тіршілігінің мәнін оның саналы қызметімен байланыстырады. Бұл қызметтің 

барысында адам тарихтың әрі алғышарты әрі жемісі болып шығады. Адамның 

әлеуметтік мәніне назар аудара отырып, қазіргі философия сонымен бірге 

әлеуметтік және биологиялық факторлардың өзара күрделі әсерін, әлеуметтік 

факторлардың басымдылығын ескереді. Әйтсе де «табиғи түрде» әрекет ететін 

биологиялық факторлардың зор маңызы бар екендігін де ұмытпау қажет. 

Болашақтағы адам парасатты, иманды, елгезек те қарекетшіл, сонымен бірге 

сұлулықтан ләззат ала білетін, рухани кемел, жан-жақты дамыған тұлға. Ол 

қоғамдық тірлікте қайталанбас бітім, бірегей тұлға ретіндегі өзіндік «менімен» 

танылатын болады деп сенді. Адам жеpде шамамен осыдан 2 – 3 млн. жыл 

бұpын пайда болды[2]. 

Абайдың «толық адам» туралы тұжырымдамасы да жоғарыда аталған 

ғалымдардың яғни Сократтан басталатын Платон, Аристотельдегі «сүюді 

сүйеніш еткен адам», Қытайлардың дао іліміндегі «әбден жетілген адам», 

Шығыс ойшылдары мен суфизмдегі «пенделіктің кәмалаттығына ұмтылған 

адам», атап айтар болсақ, Әл-Фарабидегі «Кемел адам», Ж.Баласағұнның 

дастанында көрініс тапқан «Жауанмәрттілік» ілімі және А.Ясауи 

дүниетанымындағы «дертті адам», «топырақ адам», «ғарип адам» секілді 

тұлғаларымен сабақтасып жатқан секілді. Көне қытай ойшылдары адамның 

адамдық қасиетін сыртқы көрінісінен іздейді. Ұлы ойшыл Конфуцийдың 

пікірінше адам үш түрлі болады: Дана адам – асып таспайды, Жақсы адам – күй 

талғамайды, Батыл адам – қорықпайды, - дейді. Сонымен қатар қытай 

жұртының ғұламасы, дао ілімінің негізін қалаушы Чжан – Цзы: өзінің арғы 

тегінен ажырамайтын адамды «Аспан адамы», рухани бастауынан бөлінбеген 

адамды «Қасиетті адам », шындықтан бөлінбеген адамды «Кемел адамға» 

жатқызған екен. Тағы да осы шығыс ғұламаларының даналық өсиеттерінде: 

1. Ештеңе білмейтін, бірақ, ештеңе білмейтінін түсінбеген адам – 

ақымақ. Оны айналып өт. 

2. Ештеңе білмейтін, бірақ, өзінің білмейтінін түсінген адам – шәкірт. 

Оған ілім үйрет. 

3. Барлығын білетін, бірақ, білгенін іске асырмайтын адам – ұйқыдағы 

жан. Оны оят. 

4. Барлығын білетін, білгенін іске асыратын адам – данышпан. Оны 

ұстаз тұт-деген кемел ойлар айтылады[3]. 

Абай адамдықтың биік деңгейін иманмен өлшеген. Өзінің қара 

сөздерінде «Толық мұсылман болмай – толық адам болмайды» деп, кесіп 

айтқан. Абайдағы толық адам туралы ойдың о бастағы төркіні «Ғылым таппай 

мақтанба» (1986ж.) өлеңінен бастау алып, ақынның «Адам болам десеңіз» деген 

тезисі негізінде ары қарай желілеп таратылып, жыл өткен сайын күрделене 

түсуде. 

«ХХІ ғасырдағы Бәсекелік қабілет туралы Абай өз заманында айтып 

кеткен десек болады. 

«Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, 

Әуре етеді ішіне қулық сақтап. 
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Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, 

Еңбегің мен ақылың екі жақтап. 

Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, 

Құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. 

Жұртпен бірге өзіңді қоса алдасып, 

Салпылдап сағым қуған бойыңа еп пе? 

Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, 

Қызық келсе, қызықпа, оңғаққа ерме. 

Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде, 

Сонан тапқан шын асыл, тастай көрме.»,-деген өлең жолдарында айқын 

көрініс табады. Сонымен қоса Абайдың әрбір қара сөзін алсақ адам баласын 

адам болуға жәй адам емес толық адам тұжырымдамасына жетуге шақырады. 

Абайдың пікірінше, ішкі рухани қазынамыздың молығуы тікелей 

өзіміздің қолымыздағы іс. Абайдың дүние танымы бойынша сананың, ақылдың 

пайда болуы күнделікті өмір тәжірибесінің нәтижесінен ғана туындайтын 

табиғи құбылыс. Соңдықтан да Абай «Он тоғызыншы сөзінде»: Адам ата- 

анадан туғаңда есті болмайды: есітіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі 

жақсы, жаманды танидыдағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам 

білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті 

болады... Сол естілерден есітіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман 

дегеннен сақтанса, соңда іске жарайды, сонда адам десе болады", - деп 

жоғарыдағы өлең үзіндісіндегі ойын осы сөзіңде одан ары кеңіте отырып 

дамытатынын көруге болады. 

Қоғамдық санаға сынмен қарауда Абай алдыменен ұлттың тағдырына да 

ара түскен: 

Болыс болдым мінекей, 

Бар малымды шығындап. 

Түйеде қом, атта жал, 

Қалмады елге тығындап. 

Сүйтсе-дағы елімді, 

Ұстай алмадым мығымдап. 

Күштілерім сөз айтса, 

Бас изеймін шыбындап. 

Әлсіздің сөзін салғыртсып, 

Шала ұғамын қырындап. 

Абайдың бұл өлеңінде сол уақыттағы қазақ қоғамында орын ала 

бастаған мансапқорлық психология анық суреттелген. Билікке ұмтылу, жақсы 

өмірге құштарлық адамның табиғатында бар нәрсе. Бірақ, бұл қашанда ақылға 

бағынуы тиіс, ақыл адамның мінезін реттеуші негіз. Адамның билікке деген 

құштарлығының ақылға бағынуы салдарынан жауапкершілік күшейеді. 

Жауапкершілік адамнан көркем мінезді, адалдықты, тәжірибені, шынайы білім 

мен іскерлікті қажет етеді. Осының барлығын ескеріп, иеленгенде ғана адам, 

қоғамына басшылық жүргізуі қажет. Бұны реттейтін уақыт, уақыттың талабы. 

Уақыттың талабы дегеніміз бұл ғасырдың жаңалығы, адамзат әлемінде пайда 
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болып жататын жаңа дүниелер. Соны білген, толық меңгерген, қоғамын 

уақыттың талабына икемдейтін, икемдеуге ұмтылатын адам шын мәнінде 

қоғамды алға жетелеуші тұлғаға айналып отырады. 

Мемлекеттің болашағын ойлаған адамға маңызды нәрсе ол ұлттың 

тағдыры. Ұлттың тағдырын шешетін нәрсе оның құндылықтары, 

құндылықтарын сақтай алмаса ұлт қанша мықты болғанымен ұзақ өмір сүре 

алмайды. Сондықтан, қай уақытта болмасын елдің күштілігі, мәдениеттілігі мен 

өркениеттілігі құндылықтарды ақыл таразысына салып, ұлттық мүддені 

қорғаудан, оның өмірін жалғайтын дүниелерді ойлап табудан 

(қалыптастырудан) басталады. 

Кез – келген мейілі ірі немесе кіші ұлт болсын өзінің ұлттық 

құндылықтарын, ұлттық кодын және рухани бай мұраларын көзінің 

қарашығындай қорғап сақтауға ат салысып күреседі. Себебі үлттың ұлт болып 

өмір сүруі жоғарыда айтылған құндылықтармен тікелей байланысты. 

Ендеше замана көші қанша тез алға жылжыса да біз, жаңаны меңгере 

жүріп ескі яғни бабалар сөзімен бабалардан жалғасқан ұлттық 

құндылықтарымызды дамыта отырып өз өмірімізде қолдануымыз қажет деп 

есептеймін. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

 
Түйін: Мақалада мектепке дейінгі білім беру үрдісінде қолданылатын 

инновациялық білім беру технологияларын қолдану қарастырылады. Мектепке 
дейінгі мекемелерде қолданылатын инновациялық технологиялардың негізгі түрлері 
сипатталған. 

Аннотация: В статье рассматривается применение инновационных 
образовательных технологий, применяемых в образовательном процессе 
дошкольников. Описаны основные виды инновационных технологий, применяемых в 
дошкольных учреждениях. 

Abstract: The article discusses the use of innovative educational technologies used 
in the educational process of preschool children. The main types of innovative technologies 
used in preschool institutions are described. 
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The current stage of society development presents the Russian education 

system with a number of fundamentally new problems caused by political, socio- 

economic, ideological and other factors, among which we should highlight the need 

to improve the quality and accessibility of education. Increasing academic mobility, 

integration into the world scientific and educational space, creating optimal 

educational systems in economic terms, increasing the level of University corporate 

identity and strengthening ties between different levels of education. One of the most 

effective ways to solve these problems is the Informatization of education. The 

improvement of technical means of communication has led to significant progress in 

information exchange. The emergence of new information technologies associated 

with the development of computer tools and telecommunications networks has made 
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it possible to create a qualitatively new information and educational environment as a 

basis for the development and improvement of the education system. The task of 

technology as a science is to identify a set of patterns in order to determine and use in 

practice the most effective, consistent educational actions that require less time, 

material and intellectual resources to achieve any result.Innovation - the introduction 

of new forms, methods and skills in the field of training, education and science. In 

principle, any socio-economic innovation, while it has not yet received mass, i.e. 

serial distribution, can be considered an innovation.The specifics of education at the 

beginning of the third Millennium make special demands on the use of various 

technologies, since their product is aimed at living people, and the degree of 

formalization and algorithmization of technological educational operations is unlikely 

to ever be comparable to industrial production. In this regard, along with the 

technologization of educational activities, the process of its humanization is also 

inevitable, which is now becoming more widespread within the framework of the 

personal-activity approach. Deep processes taking place in the education system both 

in our country and abroad lead to the formation of a new ideology and methodology 

of education as an ideology and methodology of innovative education. Innovative 

learning technologies should be considered as a tool through which a new educational 

paradigm can be implemented. The main goal of innovative educational technologies 

is to prepare people for life in a constantly changing world[1]. The essence of such 

training is to focus the educational process on the potential of a person and their 

implementation. Education should develop mechanisms for innovation, find creative 

ways to solve vital problems, and help transform creativity into the norm and form of 

human existence.The goal of innovation is to make a qualitative change in the 

student's personality in comparison with the traditional system. This becomes 

possible due to the introduction of didactic and educational programs that are not 

known in practice, which presupposes the removal of the pedagogical crisis. The 

development of the ability to motivate actions, independently navigate the 

information received, the formation of creative unconventional thinking, the 

development of children through the maximum disclosure of their natural abilities, 

using the latest achievements of science and practice - the main goals of innovation. 

Innovative activity in education as a socially significant practice aimed at the moral 

self-improvement of a person is important because it can ensure the transformation of 

all existing types of practices in society.Given the transition to a global information 

society and the development of knowledge, the adequacy of education to the socio- 

economic needs of the present and future can only be said if its modernization is 

based not only and not so much on organizational innovations, but on changes in 

substance – in the content and technology of training and research. As a social 

institution that reproduces the intellectual potential of the country, education should 

have the ability to advance development, meet the interests of society, a specific 

individual and a potential employer. The use of information and communication 

technologies makes it possible to significantly speed up the process of searching and 

transmitting information, transform the nature of mental activity, and automate 

human labor. It is proved that the level of development and implementation of 
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information and communication technologies in production activities determines the 

success of any company. The basis of information and communication technologies  

is information and telecommunications systems based on computer tools and 

representing information resources and hardware and software that provide storage, 

processing and transmission of information over a distance.A modern school should 

become an advanced platform in terms of information technology, a place where 

people get not only the necessary knowledge, but also get into the spirit of the 

modern information society. Without the use of information and communication 

technologies (ICT), an educational institution cannot claim innovative status in 

education. After all, an innovative educational institution is considered to be one that 

widely introduces organizational, didactic, technical and technological innovations 

into the educational process and, on this basis, achieves a real increase  in the pace 

and volume of knowledge acquisition and the quality of training of specialists. The 

word " innovation "(from the Latin" innove") appeared in the mid-17th century and 

means the entry of a new into a certain sphere, implanting it and generating a number 

of changes in this sphere. Innovation is, on the one hand, a process of renewal, 

implementation, implementation, and on the other – it is an activity to develop 

innovation into a specific social practice, and not a subject at all.Education is the way 

and form of becoming a complete person. The essence and purpose of the new 

education is the actual development of General, generic human abilities, the 

development of universal ways of activity and thinking. The modern concept of " 

education "is associated with the interpretation of such terms as" training"," 

upbringing"," education","development". However, before the word "education" was 

associated with enlightenment, it had a broader meaning. Dictionary meanings 

consider the term "education "as a noun from the verb" to form "in the sense of:" 

create"," form "or" develop " something new. Creating something new is 

innovation.The transition to interactive teaching methods and real-time technologies 

requires significant telecommunications resources that can provide the necessary 

interconnection of participants in the educational process, support for multi-service 

technologies, high performance of telecommunications equipment and bandwidth of 

data transmission networks.Innovations, or innovations, are characteristic of any 

professional activity of a person and therefore naturally become the subject of study, 

analysis and implementation. Innovations do not arise by themselves, they are the 

result of scientific research, the best teaching experience of individual teachers and 

entire teams. This process cannot be spontaneous, it needs to be managed[2]. 

In the context of the innovative strategy of the integral pedagogical process, 
the role of the school Director, teachers and educators as direct carriers of innovative 
processes increases significantly. With all the variety of teaching technologies: 
didactic, computer, problem, modular and other-the implementation of the leading 
pedagogical functions remains for the teacher. With the introduction of modern 
technologies in the educational process, the teacher and educator are increasingly 
mastering the functions of a consultant, adviser, and educator. This requires special 
psychological and pedagogical training, since in the professional activity of a teacher, 
not only special, subject-specific knowledge is realized, but also modern knowledge 
in the field of pedagogy and psychology, technology of training and education. On 
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this basis, the readiness to perceive, evaluate and implement pedagogical innovations 
is formed.The concept of "innovation" means innovation, novelty, change; innovation 
as a means and process involves the introduction of something new. In relation to the 
pedagogical process, innovation means the introduction of new things in the goals, 
content, methods and forms of education and upbringing, the organization of joint 
activities of the teacher and the student.In understanding the essence of innovative 
processes in education, there are two major problems of pedagogy-the problem of 
studying, generalizing and distributing advanced pedagogical experience and the 
problem of implementing the achievements of psychological and pedagogical science 
in practice. Therefore, the subject of innovation, the content and mechanisms of 
innovation processes should lie in the plane of combining two interrelated processes, 
considered so far in isolation, that is, in the field of innovation. the result of 
innovation processes should be the use of innovations, both theoretical and practical, 
as well as those that are formed at the intersection of theory and practice. All this 
emphasizes the importance of management activities for the creation, development 
and use of pedagogical innovations. This means that a teacher can act as an author, 
developer, researcher, user, and propagandist of new pedagogical technologies, 
theories, and concepts. Management of this process provides targeted selection, 
evaluation and application of the experience of colleagues or new ideas and methods 
proposed by science in their activities. The need for innovative orientation of 
pedagogical activity in modern conditions of development of society, culture and 
education is determined by a number of circumstances.First, the ongoing socio- 
economic transformations have led to the need for a radical update of the education 
system, methodology and technology for organizing the educational process in 
educational institutions of various types. Innovative orientation of teachers and 
educators, which includes the creation, development and use of pedagogical 
innovations, acts as a means of updating educational policy.Secondly, the 
strengthening of the humanitarization of the content of education, the continuous 
change in the volume and composition of academic disciplines, the introduction of 
new academic subjects require a constant search for new organizational forms and 
training technologies. In this situation, the role and authority of pedagogical 
knowledge in the teaching environment increases significantly.Third, a change in the 
nature of the attitude of teachers to the very fact of mastering and applying 
pedagogical innovations. In the conditions of strict regulation of the content of the 
educational process, the teacher was limited not only in the independent choice of 
new programs, textbooks, but also in the use of new techniques and methods of 
pedagogical activity. If earlier innovation activity was mainly limited to the use of 
top-recommended innovations, now it is becoming more selective and research- 
oriented. That is why an important direction in the work of school leaders and 
education management bodies is the analysis and evaluation of pedagogical 
innovations introduced by teachers, creating conditions for their successful 
development and application.Fourth, the entry of General education institutions into 
market relations, the creation of new types of educational institutions, including non- 
state ones, create a real situation of their competitiveness.Thus, education is already 
an innovation in its essence. Using these technologies in innovative teaching, the 
teacher makes the process more complete, interesting, and rich. At the intersection of 
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the subject areas of natural Sciences, such integration is simply necessary for the 
formation of a holistic worldview and perception of the world. innovations include 
the introduction of ICT in the educational process, software, interactive whiteboards 
supplied to schools, and modernization projects.In the modern era of rapid change, 
you have to give up the usual ideas about what you are doing, constantly improve in 
some new areas. Scientific and social progress quickly and radically changes the 
working conditions and the content of human activity. Much has changed in the 
Russian educational system over the past decade. In these conditions, the teacher, the 
head (technologist) of the educational process should be guided by a wide range of 
innovative technologies, ideas, schools, directions, and not waste time on the 
discovery of the already known. Today, it is impossible to be a pedagogically 
competent specialist without studying the entire vast Arsenal of educational 
technologies. Innovation – from the English. Innovation – innovation, innovation) is  
a change within the system. In the pedagogical interpretation and in the most General 
sense, innovations mean innovations in the pedagogical system that improve the 
course and results of the educational process. Explanations of the essence of 
pedagogical innovations are very contradictory. In "Professional pedagogy", the 
following definition is given: "Innovation is a complex process of creating, 
distributing and using a new practical tool (innovations, innovations) in the field of 
engineering, technology, pedagogy, and scientific research». It turns out that there is 
no new practical means – there is no innovation. However it's not that simple: there 
are not so many" new practical tools " in pedagogy. This means that innovation 
cannot be reduced to creating only means. Innovations are ideas, processes, tools, and 
results taken together to improve the quality of the educational system[3]. 
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ШАРООБРАЗНОЙ ФОРМЫ МЕЛЮЩИМИ ТЕЛАМИ 

 

На сегодняшний день многофункциональная задача моделирования 

процесса измельчения материала является актуальной и достаточно сложной 

проблемой прикладной механики и математики. Данное обстоятельство, в 

первую очередь, связано с хаотичным режимом движения, расположенных 

внутри камеры мельницы мелющих шаров, что создает определенные 
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трудности для разработки соответствующей теории расчета, достаточно точно  

и корректно описывающей напряженно-деформированное состояние и 

прочность частицы при ударно-импульсном воздействии. 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Общая расчетно-конструктивная модель взаимодействия 

разрушаемого вещества «1» с шарами-измельчителями «2» 

 

В данной статье представлена новая механико-математическая теория, 

описывающая процесс помола невесомой сферической частицы измельчаемого 

хрупкого материала в соответствии с расчетной схемой, изображенной на 

рисунке 1, основанная на разработанной компьютерной модели разрушения на 

примере измельчения материала в вибрационной и бисерной мельницах [1-3]. 

Теоретическим базисом предложенной авторами  физико- 

математической модели является конструктивно-нелинейная задача механики 

сплошной твердой среды об ударно-силовом контактировании двух шаров [4], 

движущихся вдоль оси, соединяющей их центры, со скоростями 1 и  2 после 

их точечного соприкосновения. В ее основе - классическая аналитическая 

зависимость Герца-Штаермана [5] о реактивной статической нагрузке P , 

возникающей между сферическими телами, когда 1  2  0 (рисунок 2): 
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где R1 , R2  -  радиусы  шаров; u - сближение взаимодействующих тел в 

результате их локальной (контактной) деформации; 1 , 2 , E1 , E2 - 

соответственно, коэффициенты Пуассона и модули упругости контактирующих 

материалов. 
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Рисунок 2 - Классическая схема соударения шарообразных элементов по 

Герцу [4] 

 

Принимая во внимание допущение о недеформируемости мелющих 

шаров, а также симметрию и буквенные обозначения схемы рисунка 1, 

представляем формулу (1) в более компактном упрощенном виде 
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после выполнения замен: R1  Rч , R2  R , 1   , E1  E , E2    (где  , E - 

упругие постоянные измельчаемой частицы). 

Согласно фундаментальным положениям механики деформируемого 

твердого тела [5,6], усилие P , математически выраженное формулой (2), 

вызывает напряженно-деформированное состояние частицы. Согласно [6], 

определяющим фактором при оценке общей несущей способности шаровой 

моделируемой системы измельчаемой частицы из хрупкого вещества является 

наибольшее главное 1 растягивающее напряжение 
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действующее в радиальном направлении на круговой границе поверхности 

контакта с максимальным радиусом r  aM      (рисунок 3), где  q0M - наибольшее 

реактивное  давление,  адекватное  его максимальной   равнодействующей 

PM     Py tM   , а  время tM  завершения активной фазы удара  соответствует 

скорости  tM    0   и экстремальному  перемещению u M     u y tM   .  В  этой  связи 

индекс « y »  принадлежит динамическим параметрам  для произвольного 

момента времени t (рисунки 2 и 3). 
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Рисунок 3 - Уточненное моделирование соударения шаров 

 

Из схемы, изображенной на рисунке 3, следует, что степень разрушения 

частицы зависит от величины максимального сближения uM , значение которого 

определяется с помощью известного способа Рейли-Юнга [7], основанного на 

законе сохранения механической энергии [8] 

 

K U  const , (4) 

где K  Kt - кинетическая составляющая выражения (4) от массы m0  m ; 

U  U t - потенциальная энергия локальной деформации uy  uy t 

разрушаемой частицы (рисунок 3). 
Основываясь на выражение (4), следует отметить, что изменение 

величины  сближения  u y     от  максимального  значения  uM     (U t П   U max  ,tM    0 , 

K tM    0  при  t  tM ) к  u y 0  0  (U 0  0 , 0  max ,  K0  K max в случае  t  0 ), т.е. 

для равновесного состояния динамической системы взаимодействующих 

шаров, сопровождается переходом соответственно, кинетической энергии в 

потенциальную. Таким образом, наблюдается так называемый «энергетический 

баланс», уравнение которого, с учетом (4), для двух граничных значений 

времени t  0 и t  tM можно записать следующим образом: 

 

Umax    Kmax . (5) 

 
Из равенства (5) получена конкретная математическая формула для 

определения сближения uM , которая в данной статье, ввиду её ограниченного 

объема, приведена в обобщенном функциональном виде: 

uM  uM  , E, P , c , R, Rч ,0  , (6) 

где P - внешний статический нагрузочный параметр, тождественный силе 

измельчения 

измельчителя. 

P  PИ , а  c - удельный вес (плотность) стального шара- 
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вс 
   

Основной аналитической зависимостью представленной математической 

модели является выражение для определения предельного значения скорости 

0 П , меньше которой частица заданного радиуса Rч не будет измельчаться, из 

условия несущей способности  rM   вр (прямая задача): 
 

5  мм 

0 П    0 П Rч   72,32762  R   10 

 с 

 , (7) 




в котором  
вр - предел прочности частицы на растяжение, а ограничение 

105 мм/с введено на основании [9]. 

Практическая ценность выражения (7) заключается также в возможности 

решения обратной задачи, т.е. расчета минимально допустимого радиуса 

частицы RЧП , в пределах которого не будет происходить разрушение материала. 

Выведенная формула (7) положена в основу компьютерной программы, 

имитирующей процесс помола в мельницах вибрационного и активаторного 

типов. 

С помощью компьютерной модели, в целях проверки предложенного 

математического моделирования, апробирован вычислительный алгоритм 

теоретического измельчения высокопрочного гранита, имеющего физико- 
механические константы [10] 

вр     2,943   МПа Н/мм
2    
   255  МПа Н/мм

2   , 

E  48060   МПа  Н/мм2 ,     0,15   при скорости соударения  , изменяющейся в 

пределах 0  0   1200 мм/с , радиусах поверхностей контакта R  20 мм 
 Rч   0  0,12  мм и удельном весе мелющих шаров    7,7 10   Н/мм (рисунок 

5 3 

3). Графическая интерпретация соответствующих расчетных данных 

продемонстрирована рисунками 4а и 4б. 
 

 

а) прямая задача б) обратная задача 

 

Рисунок 4 - Результаты математического и компьютерного 

моделирования 

c 

  1 2 c 


1

 R 


вр  Rч 

0 
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ЧП ОП 

Из иллюстрации 4а следует, что начало процесса  измельчения 

сферических гранитных  частиц  радиусами Rч    0,02 мм и   Rч  0,1мм 

соответствует значениям минимальных (предельных) скоростейОП   195,8 мм/с 

и ОП  87,74 мм/с. На рисунке 4б представлены результаты решения обратной 

задачи, согласно которым при предельных величинах скоростей ОП  195,8 мм/с 

и ОП   87,74  мм/с достигаются максимальные граничные  радиусы  RЧП  0,02 мм 

и RЧП    0,1  мм, характеризующие тонкость  помола,  с допустимым нано- 

минимумом Rmin   0,766 109 мм, когда  max  
 10

5 мм/с [9]. 

Комплексный анализ проведенных расчетно-теоретических 

исследований позволяет сделать следующие 

ВЫВОДЫ: 

1) получено оригинальное инженерно-техническое решение 

динамической задачи теории упругости о контактном взаимодействии 

деформируемой неподвижной шаровой модели измельчаемого хрупкого 

вещества с двумя абсолютно твердыми сферическими телами, имеющими 

заданную массу и максимальную кинетическую энергию (рисунок 1); 

2) разработанная инновационная механико-математическая модель 

доведена до простого функционального соотношения (7), позволяющего 

численно определять минимально допустимые значения радиуса частицы RЧП и 

скорости 0 П мелющих шаров, в пределах которых материал не  будет 

разрушаться; 

3) предложенные авторами результаты НИР могут быть практически 

использованы при прогнозировании теоретической степени помола частиц 

мелющими шарами (в вибрационных, бисерных мельницах и др.) и подборе 

оптимальных проектных параметров функционирования измельчительной 

машины, при которых достигается требуемый размер частицы-продукта. 
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ӘОЖ 547.2 

АБДРАИМОВА Г., ҚАБДЫСАЛЫМ К., НЫКМУКАНОВА М.М. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

HYSSOPUS CUSPIDATUS BORISS ӨСІМДІГІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ 

ФЛАВОНОИДТАРДЫ АНЫҚТАУ 

 

Қазақстанда шикізат негізінде дәрілік заттар өндіру қазіргі таңда 

маңызды мәселелердің бірі. Табиғат алуан түрлі өсімдікке бай, хош иісі адамды 

сергітіп, бойға жаңа күш-қуат береді. Улы деген өсімдіктің өзі пайдалы, одан 

жанға шипа дәрі-дәрмек жасалады. Дәрілік өсімдіктер, шипалы өсімдіктер – 

медицинада және аурудың алдын алу мақсатында қолданылатын өсімдіктер[1]. 

Шығыс Қазақстан аумағында өсетін Еріндігүлділер (Lamiaceae) 

тұқымдaсынa жaтaтыниссоп (Hyssopus cuspidatusBoriss) текті дәрілік өсімдік 

құрамынан флавоноид мөлшері қағаз және жұқа қабатты хроматографиясының 

көмегімен анықталынды. 

Иссоп (Hyssopus cuspidatusBoriss) ежелгі дәрілік өсімдіктерге жатады, 

оны өз тәжірибесінде ежелгі грек дәрігері Гиппократ қолданды. Халық 

медицинасында иссоп созылмалы бронхит, демікпе, сондай-ақ созылмалы 

гастрит кезінде жараны басатын және тер бөлінуіне қарсы құрал ретінде 

кеңінен пайдаланылды. Иссоптан жасалған қайнатпаны қабыну процестері 

кезінде қолданады. Ол ас қорытуды жақсартуға көмектеседі [2]. 

Қағазды хромотографияның ерекшелігі: көрінетін ультракүлгін жарықта 

көптеген қосылыстардың табиғи бояуы, оңай біліну флавоноидты 

қосылыстарды қағазда жеңіл тануға мүмкіндік береді. Басқа тәсілмен 

салыстырғанда бұл әдістің артықшылығы және оны ауыстыруға 

болмайтындығы, оның оңайлығында және басқа заттардың микрошамалы 

заттармен жұмыс істеу мүмкіндігінде. 

Флавоноидтардың, халкондардың, аурондардың және басқа да 

полифенолды қосылыстардың болуына зерттелетін өсімдік шикізатының 

сапалық құрамы екі өлшемді қағаз және бір өлшемді жұқа қабатты 

хроматография әдісі арқылы анықталды. Бірінші бағыт-бутил спирті-сірке 

қышқылы-су (40: 12,5: 29), екінші бағыт ‒ 6% сірке қышқылы. Хроматограмма 

келесідей айқындағыштар арқылы жүргізілді: алюминий хлоридінің спирттік 

ерітіндісі (AlСl3), аммиак буы, темір аммоний квасцтарының ерітіндісі (ЖАК) 

және диазотталған п-нитроанилин (ДзПНА) арқылы көрсетілді, содан кейін УК- 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyssopus_cuspidatus&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyssopus_cuspidatus&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyssopus_cuspidatus&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyssopus_cuspidatus&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1


268  

жарығында қаралды(1-сует). Талдау нәтижелері 1-кестеде берілген [3-4]. 

Кесте 1- Қағаз хроматографиясының көмегімен талдау нәтижелері 

Экстракт Дақтың 

№ 

Rf мәні Хроматографиялық аймақтарды боялуы 

УК- 
жарықта 

NH3 
буы 

ЖАК ДзПНА 

 

Сулы-спирт 

1 0,62 Көгілдір - Қоңыр - 

2 0,33 Қоңыр - Қоңыр - 

3 0,13 Қоңыр - Сарғыш - 

Этил- 

ацетатты 

1 0,87 Қоңыр Сарғыш - Сарғыш 

2 0 Сары Қоңыр - Қоңыр 

3 0,55 Сары Сары Жасыл Сары 

4 0,63 Көгілді Сарғыш Сарғыш Сарғыш 
 

 
а б 

 
Сурет 1 - Қағаз хромотографиясы арқылы Hyssopus cuspidatus Boriss 

шикізатына сапалық талдау УК жарығында (а), NH3 буы айқындағышы (б) 

 

Rf есептелген мәндер әдеби деректермен салыстырылды. R f 

көрсеткіштері және хроматографиялық аймақтардың түстері бойынша 

қосылыстар сәйкестендірілді. Осылайша, Rf =0,33 мәні бар дақ рутинге, 

Rf=0,13– нарциссинге, Rf = 0,87 – кверцетинге сәйкес келеді. 

Сапалы анықтау пластинкаларды (Siliса gеl DС-Аlugrаm 60 UV254 

фирмасының MЕRСK аrt. 7739) пайдалана отырып сорбенттің жұқа қабатында 

жүргізілді. Экстрактыны тамызған пластинка хлороформ-этилацетат жүйесіне 

8:2 қатынасында орналастырылды (2-сурет). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyssopus_cuspidatus&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boriss
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Сурет 2 - ЖҚХ пайдаланып Calendula 

officinalis L. өсімдігін сапалық талдау 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Қосылыстарды айқындағышпен өңдегенге дейін дақтардың түсі арқылы 
және УК-жарығында анықталынды. Rf есептелген мәндер әдеби деректермен 
салыстырылып, сәйкестендірілді [5-6]. Өсімдік құрамындағы бактерияға қарсы 
әсері бар фитопрепараттың негізгі әсер етуші заттары флавоноидты 
қосылыстар. Флавоноидтар антиоксидантты пигменттер болып табылады және 
бос радикалдарды тежейтін қасиеті анықталған. Флавоноидтардың 
фармокологиялық әсері тәбетті ашу, асқорытуды жақсарту, өт айдайтын қасиет 
көрсетеді[7]. 
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УДК 681.3:373.075 

ӘДИЛЕТ К., ЖАНТАСОВА Ж., КАДЫРОВА А.С. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ВИДЕОРЕСУРСЫ КАК МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Одним из главных факторовкачественной подготовки специалистов 

является наличие в вузе научно обоснованной компетентностно- 

ориентированной образовательной программы. Оценочным показателем 
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профессиональной пригодности является готовность выпускника к творческой 

и эффективной работе при наличии постоянного риска возникновения 

разнообразных по проявлению и угрозе производственных ситуаций по 

обслуживанию компьютерной техники. Однако, как показывают исследования, 

выпускники вузов IT-специальностей не полностью подготовлены к сложным, 

нередко нестандартным профессиональным ситуациям при эксплуатации 

компьютерных сетей. Главной причиной подобного отставания является 

отсутствие специальных практических навыков, которые не удалось в 

достаточной степени сформировать из-за значительной «отстраненности» 

объекта исследования (нарушение информационной безопасности) от учебной 

деятельности в силу невозможности проведения в процессе обучения 

разносторонних натурных экспериментов с целью воспроизведения реальных 

ситуации разных уровней сложности. 

В связи с этим методика профессиональной подготовки специалистов в 

области информационной безопасности должна обеспечивать опережающее 

обучение и обязательное включение современных средств дидактического 

обеспечения на основе широкого внедрения информационных технологий, в 

частности, видеоматериалов как средства изучения сложных процессов 

нарушения целостности информации. Это должно позволить значительно 

сблизить учебный процесс и будущую профессиональную деятельность, 

сформировать у обучающихся в период обучения в вузе готовность к 

ответственному выполнению стоящих перед ними задач информационной 

безопасности, направленных на снижение негативных последствий 

разнообразныхвзломов, нарушений в работе компьютерных сетей. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточным уровнем 

профессиональной подготовки IT-специалистов на основе традиционных 

средств обучения, не позволяющей удовлетворить заказ на подготовку 

компетентных специалистов в области информационной безопасности, 

способных в полной мере решать поставленные перед ними задачи и принимать 

ответственные решения. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования 

определяется тем, что в теории и практике недостаточно полно определены 

структура и содержание дидактического сопровождения профессиональной 

подготовки IT-специалистов с использованием технологий компьютерного 

моделирования, видеоресурсов. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования 

обусловлена необходимостью разработки компетентностно-ориентированного 

дидактического сопровождения и организации обучения на профильных 

дисциплинах образовательных программ в системе подготовки инженеров 

информационной безопасности. 

Профессиональная компетентность инженера информационной 

безопасности – интегративное качество личности, основанное на совокупности 

профессиональных инженерных знаний, практических умений и владений в 

области анализа и прогнозирования нарушения информационной безопасности, 



271  

опыта деятельности, способности принимать верные организационно- 

управленческие решения и на практике решать многочисленные 

профессиональные задачи, связанные с инженерной деятельностью по 

принятию мер защиты от неавторизованного доступа, разрушения, 

модификации, раскрытия и задержек в доступе. 

Компетентностно-ориентированное дидактическое сопровождение 

дисциплины – учебно-методические материалы, включающее в себя 

современные средства обучения на основе информационных технологий, 

позволяющие моделировать в учебном процессе будущую профессиональную 

деятельность инженера информационной безопасности. 

Анализ научно-педагогической и специальной литературы по проблемам 

обучения IT-специалистов позволил выявить следующее противоречие: между 

необходимостью полного и глубокого изучения угроз безопасности 

компьютерных систем как сложного процесса и опасного явления и 

невозможностью многократного проведения в процессе обучения натурных 

экспериментов или непосредственного изучения уже произошедших взломов, 

разрушения компьютерной сети[1]. 

Выявленное противоречие позволяет сформулировать проблему 

исследования: с помощью каких форм, методов, средств обучения, кроме 

натурных экспериментов, можно обеспечить изучение информационных, 

технологических, организационных угроз, повысить уровень формирования 

специальных практических навыков у будущих инженеров информационной 

безопасности. 

Недостаточная теоретическая и методическая разработанность 

проблемы обусловили выбор предмета исследования. Цель исследования – 

разработать и апробировать дидактическое сопровождение процесса обучения 

специальным дисциплинам на основе видеолекцийкак средства подготовки к 

профессиональной деятельности. 

Формирование профессионально-специализированных компетенций 

обучающихся можно достигнуть требуемого уровня, если дидактическое 

сопровождение специальных дисциплин построить на основе видеоресурсов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

личностно-ориентированные теории развивающего обучения (Н.А. Алексеев, 

В.И Загвязинский, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.); 

основные положения  компетентностного  (А.А.  Вербицкий,  И.А.  Зимняя, 

А.В.  Хуторской   и   др.);    деятельностного    подходов    (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин,      В.В. Давыдов,      А.Н. Леонтьев,       С.Л. Рубинштейн,   

Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин и др.); работы по проблемам 

педагогического   проектирования   (С.И.Архангельский,    В.П.  Беспалько, 

Н.Е. Эрганова и др.); в области методологии, теории и практики 

информатизации образования (Б.С. Гершунский, А.П. Ершов, И.В.  Роберт, 

Н.Ф. Талызина и др.); различные практические аспекты профессиональной 

подготовки студентов (С.И. Архангельский, Б.Н. Гузанов, В.И Загвязинский, 

Г.К. Смолин и др.). 
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Для достижения цели применялись следующие методы: теоретические – 

анализ педагогической и специальной литературы по исследуемой проблеме, 

сравнение, систематизация и обобщение передового педагогического опыта, 

моделирование; эмпирические – педагогическое наблюдение, анкетирование, 

тестирование, методы статистической обработки данных, полученных в 

результате опытно-поисковой работы. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: выявлены 

компоненты профессионально-специализированных компетенций инженера 

информационной безопасности, формируемые при изучении дисциплины 

«Основы информационной безопасности», разработано содержание 

учебныхвидеоматериалов, состоящих изучебно-методического, 

оценочно-контролирующегоблоков. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

содержание учебных материалов для видеоресурсовоснованона совокупности 

знаний, практических умений опыта деятельности по организации 

информационной безопасности. Разработанное и созданное средство 

дидактического сопровождения, видеолекции по основам информационной 

безопасности,позволяют моделировать в учебном процессе будущую 

профессиональную деятельность специалиста. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: по 

результатам проведенных исследований разработано и апробировано 

дидактическое средство процесса обучения по дисциплине«Основы 

информационной безопасности» на основе компьютерного 

моделирования.Предложенные компьютерные имитационные системы в форме 

видеолекциймогут применяться для решения профессиональных задач по 

дисциплинам специалиста информационной безопасности. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается методологической разработанностью исходных теоретических 

положений; ориентацией на современные теоретико-методологические 

подходы к проблеме формирования профессиональной готовности будущих 

инженеров. 

Обучение IT-специалистов  в  технических  вузах  характеризуется 

рядом определенных особенностей. При изучении основ информационной 

безопасности нужно сблизить учебную и будущую профессиональную 

деятельность инженера путем создания видеолекций, демонстрирующих или 

имитирующих профессиональные навыки. 

Формирование готовности к профессиональной деятельности 

рассматривается в трудах многих ученых. Профессиональная готовностью 

специалиста – это состояние личности,подготовленной к определенной 

профессиональной деятельности (К.К. Платонов). Профессиональную 

готовность инженера информационной безопасности можно условно разделяют 

на психологическую и длительную.Непосредственная ситуативная 

(психологическая) готовность проявляется непосредственно перед началом 

деятельности. Длительная (заблаговременная) готовность выражается в 
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способности специалиста выполнять соответствующую профессиональную 

деятельность после окончания учебного заведения. Это подтверждает 

мониторинг результатов обучения, проводимый на старших курсах и в период 

написания дипломной работы. Обучающиеся имеют мало практико- 

ориентированные знания и навыки, поэтому уровень креативности в процессе 

решения поставленных задач не выходит за рамки репродуктивного. Опрос, 

проведенный среди выпускников и работодателей, показал, что в первые годы 

работы ИТ-специалисты испытывают затруднения при реализации 

профессионально-специализированных компетенций, но инструментальные и 

социальные знания проявляют все выпускники. 

Подобная ситуация обусловлена существующей системой организации 

учебного процесса в вузе, где не созданы условия для освоения нестандартных 

форм и моделей реальной профессиональной деятельности при изучении 

специальных дисциплин. Все это отражается на профессиональной 

деятельности выпускников, которые не готовы к выполнению 

профессиональных обязанностей в области прогнозирования обстановки 

привзломе информации, при утечки информации по техническим каналам связи 

и т.д. Ученые (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.) 

понимают,что компетентностный подход усиливает практико- 

ориентированность образования и акцентирует внимание на результатах 

образовательной деятельности, т.е. на процесс формирования способности 

специалиста действовать в различных практических ситуациях. 

Профессиональная компетентность инженера информационной 

безопасности рассматривается нами как качество личности, основанное на 

совокупности профессиональных инженерных знаний, практических умений и 

владений в области анализа и прогнозирования нарушения целостности, 

конфиденциальности информации, опыта деятельности по применению 

организационных мероприятий, технической и аппаратной средств защиты, 

свидетельствующих о способности принимать верные организационно- 

управленческие решения и на практике решать многочисленные 

профессиональные задачи, связанные с инженерной деятельностью по 

информационной безопасности. 

Создание качественного дидактического сопровождения на основе 

существующих традиционных технических средств обучения основам 

информационной безопасности невозможно, так как многие ситуации, 

например, установка на линиях связи высокочастотных фильтров; построение 

экранированных помещений («капсул»);установка активных систем 

зашумления;создание контролируемых зон; применение устройства измерения 

индивидуальных характеристик человека (голоса, отпечатков) с целью его 

идентификации; внедрение схемы прерывания передачи информации в линии 

связи с целью периодической проверки адреса выдачи данных; изучение  

работы системы мониторинга сетей (системы обнаружения и предотвращения 

вторжений (IDS/IPS), системы предотвращения утечек конфиденциальной 

информации (DLP-системы), применение анализаторов протоколов – не 
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организуются на практических занятиях [2].Видеоресурсы могут показать 

студентам эти ситуации в деятельности IT- специалиста [3]. 

В   работах    Н.В. Апатовой,    Б.С. Гершунского,    П.И. Образцова,  

И.В. Роберт, Б.Е. Стариченко, Н.Ф. Талызиной и др. новые информационные 

технологии образования рассматриваются как средства, позволяющие на 

системной основе организовать оптимальное взаимодействие между 

преподавателем и обучающимися с целью достижения гарантированного 

педагогического результата. 

Одним из приоритетных направлений использования информационных 

технологий при подготовке инженеров информационной безопасности мы 

считаем компьютерное моделирование, видеоресурсы. Видеоресурсыпозволяют 

показать модели конкретных производственных объектов и процессов защиты 

информации, изучать различные компьютерные системы при разных условиях, 

что практически невыполнимо при использовании традиционных средств 

обучения, так как по объективным причинам проведение экспериментов и 

многократное воспроизведение гипотетических или произошедших взломов 

или нарушений в компьютерной сети в учебном процессе невозможно. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Информационная безопасность и защита. Учебное пособие / 

Баранова Е.К., Бабаш А.В. -М.:РИОР, Инфра-М, 2017. 

2. Нстеров С. Основы информационной безопасности. Учебное 

пособие- М.: Лань, 2016. 

3. Бондарев В. Введение в информационную безопасность 

автоматизированных систем -М.:МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. 

4. Резников Ф.А. Видеомонтаж на персональном компьютере. 

AdobePremiere 5.5 и AdobeAfterEffects 4.1: Практ. пособие / Ф.А. Резников. -  

М.: Издательство ТРИУМФ, 2000 - 464 с. 

 
 

ӘОЖ 669.162.214 

АНАС Б.М., ЕРБОЛАТОВА Г.У. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЭЛЕКТРОНДЫ ГАЗДЫҢ ҮЙКЕЛІСІН ЖӘНЕ МЕТАЛДАРДЫҢ КЕДЕРГІСІН 

АНЫҚТАУДЫ НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕБІНДЕ ЖӘНЕ 

«НҰРОРДА» МЕКТЕПТЕРІНДЕ ОҚЫТУ ӘДІСІ 

 

10-сынып Әр түрлi ортадағы электр тогы тарауын оқу модулі. 

Физика пәнін оқытудың сапасын арттыруда инновациялық 

технологиялардың ішінен тиімді технологияларды анықтап, пайдалану қазіргі 

білім беру жүйесінің негізгі талаптарының бірі. Аталған талапты іске асыруда 

кез-келген физика пәнінің мұғалімі өзіне қажетті технологияларды ғылыми- 

әдістемелік және практикалық тұрғыдан зерттеп, таңдай білу қажет. 
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Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралының мазмұны модульдік 

оқыту технологиясы негізінде құрастырылған. Модуль деп оқыту 

технологиясының құрылымы физиканы оқытудың оқу бағдарламасынан бастап 

оқу-әдістемелік кешенді жақсартудың аралығын қамтиды. Бұл тәжірибе 2005 

жылдан бастап аталған мектептің көлемінде 9 сыныптарда жүргізілген. 

10-сыныптарда физика пәнін оқытуда модульдік оқыту технологиясын 

қолданудың негізгі бағыттарына тоқталып өтейік. 

Технологияны пәнді оқыту барысында қолдану арқылы оларға бөлінген 

сағаттар 10 модульден тұрады. Әрбір модуль 3 бөлімде қарастырылады: кіріспе, 

сөйлесу және қорытынды. 

Кіріспе бөлімінде оқу модульінің құрылымымен, мақсат-міндеттерімен 

таныстырылып, оқу материалы тірек-сызба арқылы түсіндіріледі. Бұл бөлімде 

оқушылар бағдарламаның неге және не үшін оқып-үйренуі керек, өздері нақты 

нені меңгеріп, үйренулері тиіс, алдағы жұмыстың негізгі оқу міндеті қандай 

екенін түсінуі қажет. Мұнда мұғалім: 

1 оқу модулінің жалпы құрылымымен және мазмұнымен таныстырады; 

2 оқу модуліндегі танымдық қызметтің мақсаттарымен міндеттерін 

анықтайды; 

3 тірек сызбаларға сүйене отырып, оқу модульді тұтас тақырыбы 

бойынша оқу модулін қысқаша түсіндіреді; 

4 оқушыларға қосымша пайдаланылатын әдебиеттер мен қолданбалы 

бағдарламалық құралдардың тізімі және орындалатын шығармашылық 

жұмыстардың тақырыптары беріледі. 

Сонымен, физика пәнін оқытуда модульдеп оқыту технологиясын 

қолданудың тиімділігі, біріншіден, оқу материалдарын сабақтастыру 

(материалды блоктап беру), екіншіден, мұғалім ↔ оқушы, оқушы ↔ мұғалім, 

оқушы ↔ компьютер, компьютер ↔ мұғалім байланысы жүзеге асырылады, 

басқаша айтқанда,оқушының өзіндік білім алуы мен өзін-өзі және жолдастарын 

бағалауы қамтамасыз етіледі. 

2. Электронды газдың үйкелісін және металдардың кедергісін анықтау 

Егерде дөңгелек өткізгішті ω бұрыштық жылдамдыққа дейін шыр 

айналдырып, кейіннен кенет тежесе, сонда электрондар V0 = ωR 
жылдамдығымен V0 қозғалысты жалғастыратын болады. Электрондардың 

бағытталған қозғалысын электр тоғы дейміз. 

Егерде S’+H өткізгіш қимасының аумағы болса, ол арқылы 

∆t уақытында N электрондар өтеді , сонда сым қимасы арқылы өтетін заряд 

келесідей болады 

∆q = eN (1) 

А ток күші келесіге тең I = eN  
∆t 

(2) 

∆t уақыт бойында δ қимасы арқылы тежеумен негізделген электрондар 
саны өтеді. Демек 

I = eN0VS (3) 

Электрондардың тежеу күші тұрақты деп санаймыз, сонда 
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ϑ  = − Fcn және ϑ =  ϑ   − Fm τ (4) 
  

m 0 m 

онда τ- еркін жүріс уақыты, m – электрон массасы. 

онда τ- электрондардың еркін жүріс уақыты. 

ϑ және ϑ2 жылдамдықтар (5) – бұл электрондардың бағытталған жүріс 
жылдамдықтары. Бұл электронды қозғалыс, оның жылдамдығы 

8KT 
ϑt   = √ 

πm 
ϑ0 және де еркін жүріс ұзындығы l,τ тең болса 

l 
τ = 

 
ϑ = ϑ − 

 
 

ϑr 

Fml 
 

0 mϑr 

Fml 
∆ϑ = ϑ 0− ϑ  = 

 
 

mϑr 

t уақытында соққылардың келесі саны орын алады 
t 

Nст = 
τ 

= 
tvr 

 
 

l 
Nст  ∙ ∆ϑ = ϑ0 

t уақытында соқтығысулардың келесі саны орын алады Nст = t  . Әр 
τ 

соқтығысуда жылдамдық жоғалады 
Fm 

∆ϑ = uτ =  τ 
m 

Сонда t уақытында жылдамдықтың жоғалуы келесідей болады 
Fm 

∆ϑ ∙ Nср  
= a ∙ t =  t 

m 
Сонда t уақытында ток күші келесіге тең 

Fm 

I = en0S − en0    m 
t 

яғни I  = I   − en0SFw 
t (6) 

 

0 m 

Электрондар тоқтағанда, ток күші нөлге тең болады. 

Осыдан t = I0m
 

en0SFcn 

 
(7) 

Егерде en0ϑ0S  арқылы I0 ауыстырса, сонда келесіге қолжеткіземіз 

t =
 ϑ0m 

Fcn 
(8) 

Кедергі күшін металдың өткізгіштігімен байланыстыруға болады. 

Металдың ұзындығы l және көлденең қимасының ауданы S қосымша 

потенциалдар айырымы (кернеу) болсын. 
Сонда I = U = ϑES = FS 

R ρe ρ 

Яғни j = I = l E = σE 
S ρ 

онда σ – басқа тараптан меншікті өткізгіштік 
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j = en  ϑ а ϑ = l ∙ 
eE

 
  

0 

Сонда j = e
2ln0 E 
mvt 

Осыдан σ = e
2n0l 

2mvt 

vr 2m 

(7) Формулада j = Iu екендігін ескеріп, қысуға болады 
S 

ten0Fcn 
j = 

m 

en0l 
= E 

2mvr 

Осыдан t ∙ Fdn = elE 
2vt 

(9) 

(9) формуладан (8) формулада кедергі күші электр күшіне эквиваленті 

немесе электрондар жылдамдығына қарсы қабаттастырылған қосымша E екенін 
көреміз, 

(8) формуланы Fcn анықтау үшін қолдануға болады 
 

2.1. Жұмыста қолданылған құрылғылардың сипаттамасы 

Гальванометр - аз токтарды, кернеулерді және электр мөлшерлерін 

анықтауға арналған электр өлшегіш жоғары сезімталды құрал. Баллистикалық 

гальванометр. Айналы магнитоэлектрлік гальванометр. Электромагнитті 

гальванометр. 

Осциллограф – 1. қандай да бір мерзімдік процестерді жазуға арналған 

құрал; 

2. екі электрлік шаманың арасындағы тәуелділікті білдіретін кисықты 

бақылауға және жазуға арналған электр өлшеуші құрал 

Өткізгіштер– электр тогын жақсы өткізетін, электр өткізгіштігі жоғары 

(меншікті кедергісі r=1/ төмен) заттар. (Мыс) 

Электр қозғалтқышы – электр энергиясын мех. энергияға түрлендіруге 

арналған машина.Оның тұрақты және айнымалы токқа арналған түрлері бар. 

Айналыс жиілігін тиімді әрі бір қалыпты етіп реттей алатындағы тұрақты токқа 

арналған электр қозғалтқышының артықшылығы болып есептеледі. 

Вал, білік — барлық машиналардың басты бөлшегінін, бірі. Ол электр 

қозғалтқыштан немесе басқа бір қуат көзінен айналымға келіп, басқа 

бөлшектерді қозғалысқа келтіреді. 

Ішпек, (ор. подшипник) – механизмнің айналмалы не теңселмелі 

бөлігіндегі біліктің немесе осьтің тірегі және айналып түрған біліктің цапфасын 

тіреп ұстайтын сырғанау подшипнигінің ауыстырмалы бөлшегі. 
 

2.2. Экспериментті жүргізу әдістері 

Катушкаға сымды орайды да, оның екі үшын бір-бірінен изоляцияланған 

екі металл дискіге дәнекерлеп бекітеді. Дискілердің ұштарына сырғымалы 

контактілердің жәрдемі мен гальванометрді қосады. 

Катушканы қатты айналдырады да, сосын кенет тоқтатады. Кенет 

тоқтатқанда, катушканың зарядталған еркін бөлшектері өткізгішке қатысты 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C
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инерциясы бойынша біраз уақыт қозғалыста болады, олай болса, катушкада 

электр тогы пайда болады. Ток аз уақытқа созылады, себебі өткізгіш 

кедергісінің әсерінен зарядталған бөлшектер тежеледі де, ток құрайтын 

бөлшектердің реттелген қозғалысы тоқтайды. 

Токтың бағыты, оның теріс зарядталған бөлшектердің қозғалысынан 

пайда болғанын көрсетеді. Мұндағы тасымалданатын заряд ток 

құрайтынбөлшектер зарядының олардың массасына, яғни — 

қатынасынапропорционал. Сондықтан тізбектен ток жүрген уақыттағы 

гальвонометрденөтетін зарядты өлшеу арқылы осы қатынасты анықтауға 

болады. Ол 1,8*1011Кл/кг - ға тең екен. Бұл шама бұған дейін басқа 

тәжірибелерден табылған электрон зарядының оның массасына қатынасымен 

сәйкес келеді.Электрондардың металдағы қозғалысы. Электр өрісі 

тарапынанболатын тұрақты күш әсерінен электрондар реттелген қозғалыста 

белгілі біржылдамдық алады. Бұл жылдамдық әрі қарай уақыт өтуіне 

байланыстыартпайды, өйткені кристалдық тордың иондарының тарапынан 

электрондарғабелгілі бір тежеуіш күш әсер етеді. Бұл күш суға батқан тасқа 

эсер ететінкедергі күшіне ұқсас. Нәтижесінде электрондардың реттелген 

қозғалысыныңорташа жылдамдығы өткізгіштегі электр өрісінің кернеулігіне 

пропорционал, v≈Е олай болса, өткізгіштің үштарындағы потенциалдар 

айырмасына да пропорицонал болғаны, себебі Е = 𝑈  
𝑙 

мұндағы 𝑙 - өткізгіштің 

ұзындығы; 
1) Әр атом еркін электронды босатпайды 

2) Электрондардың жылдамдығының шамамен жартысы хаостық 

қозғалысқа айналу жылдамдығына қарсы бағытталған. 

Өлшеуге тиісті құралдар 

1. Секундтағы айналым саны 

2. Дөңгелектің және өткізгіштің диаметрі 

3. Өткізгіштің ұзындығы 

Есептеу керек 

1. Бос электрондар саны n0 = S NA1м2 үшін 
μ 

2. Сымның айналу жылдамдығы ϑ = ωr = 2πnr 
Электрондардың орташа жылдамдығы ϑор = ϑ    

 
2 

3. Ток тығыздығы j = ϑорn0e 

4. Ток күші I = jS 
S –көлденең қиманың ауданы 
5. Өткізгіштің кедергісі 𝑅 = 𝑝l 

𝑆 

6. Кернеу 𝑈 = 𝐼𝑅 
 

2.3. Эксперимент жүргізу арқылы алынған нәтижеге талдау жасау 

8-орам, d-52.5мм n – 5 ор/сек 
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= 

𝜔  = 2𝜋𝑛  = 6.28 ∙ 5 = 31.4 
 

𝜗 = 𝜔𝑟 = 2𝜋𝑛𝑟 = 31.4 ∙ 26 ∙ 10−3 = 0.8м/с 
𝜗 

𝜗ор = 
2 

= 

0.8 
= 0.4м/с 

2 
 

𝜇 = 0,0635кг/моль𝜌 = 8900кг/моль 
 

 
𝑛0 = 

𝑆 

𝜇 
𝑁𝐴 = 

𝜋𝑑2 

8900 ∙ 6,02223 
 

 

0,0635 

3.14 ∙ 10−6 

 
≈ 8,5 ∙ 1028м3 

𝑆 = 
4 4 

≈ 0.8 ∙ 10−6м2 
 

𝑉 = 𝑙 ∙ 𝑆 = 1.32м ∙ 0,8 ∙ 10−6м2 = 1,05 ∙ 10−6м3 
 

1м3 = 8,5 ∙ 1028м3 
1,05 ∙ 10−6м3 = 𝑥 

1,05 ∙ 10−6м3 ∙ 8,5 ∙ 1028м3 
𝑛0 = = 8.5 ∙ 1022м3 

1м 
 
 

𝑗 = 𝜗ор𝑛0𝑒 = 0.4м/с ∙ 8.5 ∙ 1022м3 ∙ 1.6 ∙ 10−19 = 5.4 ∙ 103 
 

𝐼 = 𝑗𝑆 = 5.4 ∙ 103 ∙ 0.8 ∙ 10−6м2 = 4.3 ∙ 10−3 
 
 

𝑅 = 𝑝l 
 

 

0.0171 ∙ 1.32м 
= 

 
= 0,28 Ом 

𝑆 0,8 
 

𝑈 = 𝐼𝑅 = 4.3 ∙ 10−3 ∙ 0,28 Ом = 1,2 ∙ 10−3В 
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ӘОЖ 371.3 

АХМЕТКАЛИЕВА Ғ.Қ. 

«Шәкәрім атындағы №1 орта мектебі» КММ, Өскемен қ. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Баланың бастауыш сыныпта алған білімі оның болашағына негіз болып 

қаланады, сондықтан да ол маңызды рөл атқарады. Қазіргі жағдайда баланың 

бастауыш сатыда тек оқып, жазып, санап тұрғаны жеткілікті деп ойлау қате 

пікір. Жаңартылған білім берудегі негізгі міндет-баланы сапалы, болашағына 

жол көрсете алатын, өзін-өзі дамытуына көмектесетін жан-жақты біліммен 

қамтамасыз ету. Қазіргі кезде теорияда және практикада бастауыш сыныпта 

білім беруде танымдық әрекетінің белсенділігін арттыруға көп көңіл бөлінеді. 

Балаға барлығын дайын күйінде бере салу мүмкін емес, бірақ оған өз 

бетінше білім алуға, талдау жасап одан өздігін шешешім табуға, қорытынды 

жасауға үйретуге болады. Оқушы өз жұмысының нәтижесін көрген кезде оқуға 

ынтасы артып, талпынысы да күшейе түседі. Баланың оқуға қызығушылығын 

сабақ барысында ашатын жетекшілік рөл мұғалімде тұрады. Бұл орайда 

ұстаздың сабақты жаңа шабағытта құруы, инновациялық технологияны ұтымды 

кіріктіре алуы, белсенді әдіс-тәсілмен үйлесімді жұмыс жасауға ұйымдастыра 

алуы аса қажет. Сабақты жан-жақты ойластырып, мақсат орындалатындай 

деңгейде өткізу керек. Берілген 40 минуттың көп бөлігі баланың өздігінен 

жұмыс жасауына арналғаны дұрыс. Кіші жастағы баланың оқуын дұрыс 

ұйымдастырылуы оның өзіне деген сенімсіздігінен, білмей қаламын деген 

ойдан арылуына көмектеседі. 

Бұл орайда сабақта қолданылатын технолгияларды саралап алған жөн. 

Топпен немесе жұппен жұмыс, өз бетінше және шығармашылық жұмыс, 

мәтінмен жұмыс түрлері, оқушылардағы дағдылардың қалыптасуы/айтылым, 

тыңдалым, оқылым, жазылым/ барлығы белгілі бір технология арқылы жүзеге 

сады. Бұл жерде оқушы мен мұғалім арасында алшақтық сезілмей, өзара сенім, 

түсіністік болуы шарт. Бастауыш сынып оқушысының оқу әлеуетін көрсетуіне, 

ақыл-ойына жүгінетін әрекетке жетелейтін, жеке тұлға ретінде дамуын 

айқындайтын технолгияны, ондағы әдіс-тәсілді баланың жас ерекшелігіне сай 

таңдай алу да мұғалімнің шеберлігіне сын болады. Енді осыларға ретімен 

тоқтала кетейік. 

Проблемалық оқыту технологиясы. 

Бұл технологияның өзектілігі оқу қызметіне мотивацияның жоғары 

деңгейін дамытумен, оқушылардың танымдық қызығушылықтарын 

белсендірумен анықталады, бұл туындаған қайшылықтарды шешу, сабақта 

проблемалық жағдайларды жасау кезінде мүмкін болады. Сабақта проблемалық 

жағдайларды құру-бұл бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық 

ойлауын дамыту тәсілдерінің бірі. 
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Оқушылардың жан-жақты қиындықтарын жеңуде жаңа білімді, іс- 

әрекеттің жаңа тәсілдерін, іскерліктер мен дағдыларды меңгеруге деген үнемі 

қажеттілік туындайды. Сұрақтың дайын жауабы жоқ, проблеманы ізденіс 

арқылы шешу талап етіледі. Проблеманы шешу:топпен,жеке, мұғаліммен 

бірлесе, тәжірибе жасау арқылы жүзеге асады. Оқушы жұмыс барысында,жаңа 

білімді меңгереді,іздейді,шешімін табады,қуанады, оның дұрыстығын 

тексереді, салыстырады, қорытындылайды, жинақтайды. Проблемалық оқыту 

технологиясымен жұмыс жасау кезінде сабағымыздың Блум бойынша 

құрылымы түзіліп,оқыту категориясы ретімен орындалатынын көреміз. 

Денсаулық сақтау технологиясы. Әр адамда өз денсаулығына 

жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру-заманауи адамның табыстылығының 

қажетті шарты.Ғылыми дәлелге сүйенер болсақ,оқушылардың үштен бірінің 

жұмыс істеу қабілеті әр сабақ сайын төмендейді. Шаршау мен жалығу сабақтың 

қиындығына, ұзақтығына, эмоционалдылығына қарай анықталады. Оқушының 

сабаққа деген қызығушылығы да жоғалуы мүмкін. 

Сабақ алдындағы психологиялық ахуал қалыптастырудағы алынатын 

жаттығулар балаға жақсы көңіл-күй сыйлап,сабаққа белсенділікпен қатысуға 

ықпал ететіндей болып ойластырылып алынуы керек. 

Сабақта ойын формасын қолдану денсаулық сақтау технологиясының 

бір бөлігі ретінде қарастырылады. Бастауыш сыныптарда көбінесе ойындар көп 

қолданылады, және жас ерекшеліктеріне қарай жұмыс түрлері беріледі. Кіші 

жастағы балаларға сабақ үстінде ойындар ұйымдастыру танымдық әрекеттің 

белсенділігіне ие болады. Оқушылар ойнай отырып, күрделі ұғымдарды игереді 

және бекітеді, дағдыларын және шеберлігін қалыптастырады. Сабақтың 

тақырыбына қарай ұлттық ойындар да ойналады. Балалармен таза ауада 

өткізілетін сабақтар да маңызды болып табылады. 

Бастауыш сыныптарында оқушылардың дене бітіміне және олардың тез 

шаршамауы үшін сергіту сәттерін жиі қолданамыз. Сергіту сәттері арқылы 

оқушылар қолдарына және барлық денеге әсер ететін жаттығулар орындаймыз. 

Саусақ сүйектерінің қатаюы тоғыз, он бір, ал білек сүйектерінің қатаюы он, он 

екі жасқа қарай аяқталады. Егер осы жайды ескерсек, онда бастауыш сынып 

оқушысы неліктен әр кез жазбаша тапсырмаларды үлкен күш жұмсап 

орындайтыны түсінікті болады. оның білегі тез талады да, ол өте тез және тым 

ұзақ жаза алмайды. Бастауыш сынып балаларына әсіресе бірінші, екінші 

оқушыларына жазбаша тапсырмаларды аса көп беруге болмайдыӘсіресе 

жазбаша жаттығу жұмыстарынан кейін сергіту сәттері көп көмек береді 

Жаттығулардың көлемі 7 жастағы оқушы үшін сабақтың бастапқы кезеңінде 2 

минут 40 секунд, ал соңында 1 минут 45 секунд уақыт болу керек. Әр 

оқушының білім деңгейіне қарай тапсырма берілсе, оқушылар шаршамайды, 

себебі жұмыс түрлерін өздері таңдайды. Сабақтың 20 минуты жазбаша түрде 

болса, қалған 20 минуты ауызша жұмыс түрлерімен өткізілсе оқушылар 

шаршамайды және сабақ қызықты, тартымды өтеді. Сонымен қатар 

көрнекіліктерді сабақта жиі қолдану керек. Оқушылардың көру қабілеттері 

арқылы есте сақтау қабілеттерін бірге дамытуға болады. 
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Ақпараттық коммуникациялық технология. Қазір балаларды телефон, 

теледидар, компьютермен таңғалдыра алмайсыз. Тіпті мектеп табалдырығын 

аттамаған баланың өзі ақ электрониканың қыр сырын меңгеріп алған. Жыл 

сайын өзгеріп отыратын ақпарат құрылғыларына бала қызығушылығы артпаса 

төмендемері анық. Бастауыш сынып оқушыларының АКТ-ға 

қызығушылықтары өте басым болғандықтан визуальды қабылдаулары өте 

жоғары еске сақталады. 

Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы сабақ оқушылар үшін 

қызықты болады, нәтижесінде білімді игеру тиімдірек болады; сабақта 

көрнекілік деңгейі жақсарады. Көрнекілік есебінен сабақтың тиімділігін 

арттырады. Компьютерлік технологиялар, сөзсіз, көрнекіліктің анағұрлым 

жоғары деңгейін жасайды, сондай-ақ қызмет түрлерінің жиі ауысуын жүзеге 

асыруға мүмкіндік бере отырып, сабақта уақытты үнемдейді 

Мультимедиялық ақпарат ұмытылмай бастауыш сынып оқушыларының 

миында сақталуы үшін мүмкіндігінше мәтін аз қолданылып жасалған 

анимациялық презентация тиімді болады. Қысқаша айтқанда, бейне мен 

мазмұны бірге ұсынылса, оқушының қабылдауына жеңіл тиеді. Мәтінге 

қосылған видео немесе графикалық ақпараттар суреттерге жақын берілсе, 

баланың қабылдауы да жылдам болады. Біртұтас, жинақы тұрған ақпаратты 

оқитын оқушылар ақпаратты жеңіл қабылдап, тез түсініп, игеріп алады. 

Оқушыларға өз жасына сай келетін тапсырмалар беру мысалы жануарды, басқа 

да затты фотоға түсіру, слайд, фотошоп жасау арқылы танымды жетілдіруге 

болады. 

Ойын технологиясы. Бастауыш сынып оқушыларының мектепке 

келгенге дейінгі негізгі әрекеті-ойын десек, оқыту процесінде оларды біртендеп 

ойын әрекетінен оқу әрекетін орындауға бейімдеу тиімді. Ол оқыту 

процесіндегі ойын технологиясы арқылы жүзеге асырылады. 

Ойын технологиясының жай қарапайым ойыннан айырмашылығын 

олардың мәнді белгілерінің болуы. Олар: нақты қойылған оқыту мақсаты мен 

соған сәйкес оның педагогикалық нәтижесінің дәлелденуі мүмкін; оқу- 

танымдылық бағыттылығымен сипатталатын, айқын түрде бөліп көрсетуге 

келеді.Оқыту процесінде қолданылатын ойының негізгі мақсаты бағдарламада 

анықталған білім, дағдылар жайында түсінік беру, оларды қалыптастыру, 

тиянақтау және пысықтау. Міндеті оқушының қызығушылығын оятып, 

белсінділігін арттыру мақсатында іріктеліп алынған нақты мазмұнмен 

аныкталады, 

Ойын технологиясы оқушылардың ой-өрісін дамытып, ойлау қабілетін 

арттырумен қатар, үйретілген, өтілген, жаңа тақырыптарды саналы да берік 

меңгеруге үлкен әсер етеді. Ойын технологиясы оқушылардың шығармашылық 

ойлау қабілеттерін жетілдірумен қатар, сөздік қорларын молайтып, 

сауаттылыққа, ізденімпаздыққа бауиды. Оқушылар ойын ойнау барысында 

меңгерген білім, білік, дағдылармен қатар, оны практикада дұрыс, орынды 

қолдана білуге үйренеді. Ойын технологиясы оқу пәндерінің мазмұнымен 

тығыз байланыста жүргізілгенде ғана дұрыс нәтиже береді. 
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Жоғарыда аталған технологиялардың барлығы дәл осы уақытта 

қолданылатын, жаңартылған бағдарламаның талабына нақты жауап беретін 

тәсілдер деп білемін. 

Бұл технологиялар: 

- өз жұмысымды білім беру мақсатына бағыттап жоспарлауға; 

- баланың жеке тұлғасын дамытуға; 

- шығармашылық мүмкіндіктерін ашуға және дамытуға; 

- дене және психикалық денсаулығын сақтауға; 

- оқушылардың  танымы  мен қызығушылығын жетілдіруге мүмкіндік 

береді. 
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ӘОЖ 371.3.1 

АХМЕТОВА С.С. 

«№4 аралас жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Аягөз қ. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ЖАҢАША ОҚЫТУДЫҢ 

БҮГІНГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бастауыш сыныпта жаңаша оқытудың бүгінгі ерекшеліктері жас 

eрeкшeліктeрін eскeрe отырып, ынтымақтастық атмосфeрасын қалыптастыру. 

Ең алдымен топ eрeжесін құру, оң ахуал тудыру, бірлeскен іс-әрeкeт, топтық 

жұмыс, қолайлы орта туғызу кeрeк. 

Бұдан күтілетін нәтижe: бірлeсіп жұмыс істеп; қызығушылығы, ынтасы 

артады, өзін-өзі рeттейді. 

Ал сөздік қорларын молайту ,тіл байлығын дамыту, сөйлеу мәдениетін 

қалыптастыру үшін «Сұрақ – жауап » әдіс-тәсілдері арқылы кері байланыс 

жасау бастауыш сынып үшін тиімді деуге болады. Сабақта үйге берілген 

мәтінді оқушы ортаға шығып мазмұндайды. Ал сыныптастары оны мұқият 

тыңдайды. Сосын олар осы мәтін бойынша өздерінің сұрақтарын қояды. 

Мазмұндап тұрған адам жауап береді,берген жауабын оқушылар бағалайды. 

Сонда мұғалім оқушының сабаққа даярлығын да бақылай алады. Тәрбиелік 

мәні де өте зор: бірін-бірі сыйлауға, тыңдауға, сенуге, жауапкершілікке 

тәрбиелейді.[1] 

«Жаңа жұп» әдісі бойынша үйден оқыған әңгімелерінен жұп болып бір- 

біріне әңгімеден түсінгендерін әңгімелеп береді. Жұпта бір-бірінe қиын 
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сұрақтар қойып, жауап беру арқылы оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына 

ықпал eтeді, оқушылардың білімін қалыптастыруға көмeктeсeді 

Сонымен қатар «Ақындар ізімен» деген әдіспен жұмыс істегеуге  

болады. Бұл әдістің мақсаты: өлеңді түсініп, мәнерлеп оқу дағдыларын 

қалыптастыруға, шығармадан эмоциялық-эстетикалық нәр ала білуге 

тәрбиелейді. Оқушы өлеңді оқу өзіне қалай тиімді, солай оқиды. (орнынан 

тұрып немесе отырып немесе отырып немесе жүріп т.б. тәсілдерді пайдаланып) 

және дағы әсермен оқуға тырысады. Мәнерлеп оқуды тексерген кезде ,оқушы 

өзін ақын ретінде сезініп еркін, жан дүниесін тебірентірліктей эмоциялық 

тұрғыда оқиды. Егер оқушы осылай оқып үйренсе, болашағына да көп әсер 

етері сөзсіз. Оқушының оқу жылдамдығы да артады.[2] 

Оқушылaрдың жaс ерекшеліктеріне сaй сaбaқ бaрысындa сергіту 

сәттерін, тaпсырмaны үйлесімді әрі ұтымды ұйымдaстырылуы керек деп 

есептеймін. Сaбaқтың соңында «бес саусақ» (3- қосымша) рефлексия пaрaғын 

қолдану арқылы оқушылaр өз бетімен aлғaн, aшқaн тaқырыптaры мен 

білімдерінің өздеріне ұнағанын көрсете біледі. Оқушының өзін жеке тұлға, 

құзырлы екенін сезінуге үлкен мүмкіндік бaр. Сaбaқтaрдa оқытудың жаңа әдіс- 

тәсілдерін тaлaпқa сaй, тиімді қолдану керек. Үнемі іздену ғана нағыз тұлғаны 

қалыптастырады. Қазіргі заманда табысты өмір сүруге дайын құзырлы тұлғаны 

қалыптастыру біздің міндет. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс 

істеуде. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның 

азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі 

болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Барлық дамыған елдер өзінің бірегей 

жоғары сапалы білім беру жүйесіне ие. Өскелең елдің айбынды болашағы үшін 

– ең әуелі сапалы білім қажет. 

Білім берудің негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін 

арттыруды талап етеді. Жаңа форматты бағдарламаның арқасында мұғалімдер 

оның негізін құрайтын жеті модульдің теориясын игеріп, халықаралық 

тәжірибені өздеріне енгізе алады. 

Бағдарлама жеті модульден тұрады: 

1. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. 

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау. 

4. Оқыту  мен  оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

(АКТ) пайдалану. 

5. Таланттыжәнедарындыбалаларды оқыту. 

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу. 

7. Оқытудағы басқару және көшбасшылық [2]. 

Осы 7 модуль бойынша сабақтарды қызықты етіп өткізу үшін үнемі 

оқушылардың сабақтан жақсы әсер алуына байланысты инновациялық 

технологияны қолдану қажет. Бағдарлама оқушыларға қалай оқу керектігін 
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үйретіп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік ой-пікірін жеткізе білетін ынталы 

сенімді болуды қалыптастырады. 

7 модулді сабағымда әр түрлі стратегияларға ықпалдастыра қолдану 

арқылы оқушылардың жеке, жұппен, топпен жұмыс жасауға деген 

белсенділігін, сабаққа көңілді қатысуын,қызығушылықтарын ояттым. Өйткені 

бірін-бірі оқыту арқылы ойлау қабілеттері дамиды. Әр оқушының жауабы 

тындалуы қажет, әр топ мәселе бойынша өз ойларын ортаға салуы маңызды. 

Сабақта берілген тақырыпты алдымен жеке, содан кейін  жұпта,  

ұжымда талқылатып жұмыс жасайды. Сонда әрбір оқушы бір сәт өзін 

жауапкершілікті сезініп, оқуға деген жауапкершілігі артады.Бұл есте сақтау, 

негізге алу, түсіндіруді арттырады, яғни жаңа ақпараттарымен бөліседі. 

Рефлексия кезеңінде оқушылар алған жаңа ақпараттарды, жаңа білімді 

реттейді өз пікірлерін дәлелдеп айтады. 

Әр мұғалім сабақты бастамас бұрын ынтымақтастық атмосферасын 

қалыптастырып,балаларға жақсы көңіл-күй сыйлау керек. Тақырып бойынша 

сұрақтар дайындап келіп, бір-біріне қоюда қызығушылық танытатындай,әр 

сұрақтың дұрыс жауабын талдау кезінде білімдерін толықтыратындай, бір-бірін 

кері байланыс жасатып,өз өздерін бағалауды үйрету керек. Кей тұстарда қате 

жауапты қайта бағыттаудың маңыздылығын ескеріп, оқушыларға қате 

жауаппен жұмыс жүргізудің тәсілін үйрету кере. Осыдан кейін оқушылар 

тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге ынталанды және өзіне деген 

сенімділіктері артты, өз ойларын ортаға салып, мысалдар келтіру арқылы, жаңа 

сабақтың түйінді идеясын қорытып шығарып, математикалық тілде сөйлеуі, 

сауаттылықтары қалыптаса бастайды. 

Сабақта дарынды баламен жұмыс жасауды назардан тыс қалдырмай, ол 

жұмысты жоспарымыздың бір бөлігі ретінде қарастырып отыруымыз керек. 

Бұрын қосымша тапсырманы сыныпта орындатсақ, енді электрондық жүйеде, 

ғаламторды пайдалану арқылы бағыт-бағдар беріп отырамыз. Дарынды 

оқушылар өзінің тобындағы, сыныбындағы құрдастарына көмектесе, үйрете 

отырып, оқушылар көшбасшылыққа бейімделеді.Сонымен қатар оқушылар 

топтық жұмыс арқылы білгендерін есіне түсіруіне, ойларын нақты жеткізуіне, 

өздерін ортада еркін сезінуіне, бір-біріне, мұғалімге деген сенімділікке 

жетелейді. Бір-біріне деген сыйластыққа, ынтымақшылдыққа, өзгенің пікірімен 

санасуы, өз ойын еркін айта білуге, берілген тапсырмаға талдау жасауды, әділ 

бағалай білуді үйренуде. Нәтижесінде мұғалім мен оқушы арасында кедергілер 

жойылады. Мұғалім барлық топқа тең дәрежеде бақылау жасай алады. 

Қазақстанның білім беру мазмұны сөзсіз жаңа сатыға көтеріліп, алға 

қадам бастап келеді. Біліктілік пен шеберлігімізді ұштастырып, жас ұрпақты 

әлемді мойындататын рухани биікке көтеру біздердің міндетіміз. Қазіргі заман 

мұғалімі заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, 

шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа 

технологиясын шебер меңгергенде ғана білігі мен білімі жоғары, жетекші тұлға 

ретінде болатыны сөзсіз. 
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Қорытындылай келе, жеті модульді сапалы қолдана алсақ, 

оқушыларымыз сыни ойлай алатын, білімге құштар, алған білімдерін талдап, 

жинақтап, практикада қолдана алатын нағыз көшбасшы тәрбиелейтіндігіміз 

сөзсіз. 

«Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда , 

қайырымы қайтпаса» деген екен А.Байтұрсынов. Сондықтан үнемі кәсіби 

біліктілігін артып, жаңашылдыққа ұмтылған педагог қана шығармашылықпен, 

зор қуатпен еңбектенеді. Себебі, әлем таныған елде рухани бай және 

интеллектуалды тұлғалар мекендеу қажет.[3] 

«Білімді болу деген сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға қабілетті 

болу», - деген Әл-Фарабидің сөзіне жүгінетін болсақ, ел ертеңі білімді ұрпақпен 

ғана өлшенбек. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын 

шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді 

мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы — заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. 
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IN VITRO ЖАҒДАЙЫНДА АЛЫНҒАН VACCІNІUM MYRTІLLUS L.КӨШЕТ 

МАТЕРИАЛЫН ТОПЫРАҚҚА ТАМЫРЛАНДЫРУ 

 

Шығыс Қазақстанның биік таулы аймақтарында өсетінVaccіnіum 

myrtіllus L. өсімдігінің толық пісіп жетілген құрғақ тұқымдары эксплант ретінде 

алынып, in vitro жағдайында микроклональды көбейтілді. 

Клондық микрокөбейту жұмысы 4 этаппен өтті: 

1 Этап. Эксплантты in vitroжағдайында өсіру. Бұл кезде толығымен 

залалсыздандырылған эксплантты алып, іn vitro жағдайында өсіру үшін кеңінен 
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пайдаланып жүрген Мурасиге мен Скуга (MSO) жазбасы бойынша минералды 

тұздар бар агарлы гормонсыз ортаға отырғызылды (Сурет – 1). 
 

Сурет 1 - Vaccіnіum myrtіllus L. қоректік ортаға отырғызу барысы 

Оның жақсы өсуіне қолайлы жағдай туғызу мақсатында тұқымы бар 

штативті ламинарлық бокстан ауа температурасы 25°С болатын және 16 

сағаттық фотопериодпен өсіру камерасына ауыстырдық. Бұл этаптың 

нәтижелілігі эксплантты дұрыс таңдап алуға байланысты[1]. 

2 Этап. Микрокөбейту. Бұл этапта эксплантта бастама клеткалар 

(инициальдар) санын көбейтіп, олардың өркендердің пайда болуына жағдай 

жасау керек. Тұқымдарда каллустардың пайда болуы оларды 1 мг/л БАП пен 10 

мг/л НСҚ үйлесімі мен 400 мг/л глютамин, 100 мг/л аскорбин қышқылы және 

45 г/л сахароза қосылған МС ортасында өсіргеннен кейін үшінші айда 

байқалды. Каллусогенез жиілігі төмен болды және 10% асқан жоқ. Бір ай 

өсіруден кейін құрылымдардың қалыңдауы байқалды және олардан жасыл 

өркендер дамыды. 

3 Этап. Өркендерді тамырландыру және оларды сақтау. Жақсы тамыр 

жүйесі пайда болуына және дамуына жағдай туғызу керек. Ол үшін қоректік 

ортаға ризогендік факторы, яғни ауксин қосылады. Тамырландыру үшін 

гормонсыз орталарды қолдану өсімдіктердің көптеген түрлеріне тиімсіз, себебі 

өркендерде тамыр регенерациясы жүрмейді немесе тамыры өте аз және өте 

әлсіз болады. Нашар дамыған тамыр жүйесі іn vitro жағдайында өсімдік- 

регенеранттардың бейімделіп және тіршілігін сақтау қабілеттеріне әрі қарай 

кері әсер етеді. Сондықтан қоректік орталарға ауксиндерді енгізеді. Көптеген 

тәжірибелерде және өсімдіктердің көптеген топтарында тамыр түзудің 

стимуляторы ретінде ИМҚ қолдану тиімділігін көрсетілген. Әркелкі химиялық 

құрылымды ауксиндерге өсімдіктердің реакциясы қатынасындағы ерекшелігі 

осы қосылысты сіңіру және зат алмасу қабілеті бойынша 

айырмашылықтарымен анықталады. Бұдан басқа, өсімдіктердің ауксиндік 

рецепторының құрылысы әртүрлі болуы мүмкін. З.Т. Тарашвили мәліметтері 

бойынша, ИМҚ ерітіндісінде қызыл және қара қарақаттың өркендерін жібіту 

ортаға ауксинді енгізгенге қарағанда тамырлануға қолайлы әсер етті 
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[2].Vaccіnіum myrtіllus L. отырғызылған қоректік ортаға ауксинді енгізгенде 

гипокотиль қалыңдады, өркен ұзарды, жапырақ саны мен мөлшері артты (Сурет 

– 2). 
 

 

Сурет 2 - In vitro ортасында өскен Vaccіnіum myrtіllus L 

 

Алынған өсімдік-регенеранттар 4-5 апта бойы ex vitro өсіру жағдайына 

бейімделді. Модификациялық ерітінділер қолданылған жағдайда бейімдеуді 

сәйкес келетін ерітінділермен толтырылған екі гидропонды қондырғыларды 

қолданып жүргізді, ал өсімдік-регенеранттары бар кассеталарды 10 тәуліктен 

кейін бір қондырғыдан екіншісіне ауыстырды. Гидропонды қондырғыда 

қолданылған қоректік ерітіндінің минералды құрамы өсімдіктердің өсуі мен 

дамуына едәуір әсер етті. МС жазбасы бойынша қоректік құрамды қолдану 

барлық көрсеткіштер бойынша ең тиімді болды. Тұздардың төмен 

концентрациясы бар қоректік ерітінділерді қолдану толық құрамы бармен 

салыстырғанда регенеранттардың жақсы дамуына әсер етті. Бірақ барлық 

регенеранттарда екінші реттік бірнеше тамырдың дамуы және жапырақ 

тақтасының мөлшерінің болымсыз ұлғаюы байқалды. 

Алынған нәтижелер өсімдіктің өсуі минералды тұздардың 

концентрациясына тәуелділігі кемшілік екенін, ал көп мөлшері өсімдіктің өсуін 

тежейтінін растады. 

Қоректік ерітіндінің минералды құрамын таңдаудан басқа бейімделу 

кезеңінің алғашқы 7 күні бойы жоғары ылғал жасау керек. Бұған 

регенеранттарды жеңіл полиэтилен қабықшамен жабу жолымен қол жеткізілді, 

одан кейін ашып, өсімдіктерді келесі қондырғыға ауыстырды, онда олар 40-50% 

ылғалдылық жағдайында өсуін жалғастырды. 

4 Этап. Өсімдіктерді топыраққа отырғызу. Өсімдіктерді топыраққа 

отырғызу алдында оларды арнайы дайындайды. Сол үшін ауаның 

ылғалдылығын және жарықтың қарқындылығын арттырады. Өсімдіктер 

гетеротрофты қоректенуден автотрофтық қоректенуге өтеді. Бұл ұқыптылықты 

талап ететін ең маңызды этап. Осы этапта өте сақ болу керек, себебі 

өсімдіктердің көбі бейімделе алмай, шығын болуы мүмкін[3]. 
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Топырақ қоспасына өсімдікті отырғызбастан бұрын оны автоклавта 

залалсыздандырамыз. Vaccіnіum myrtіllus L. тамыр түтіктері жақсырақ өссін 

деп, өсімдіктерді сұйық Мурасиге – Скуга қоректік ортасына отырғыздық. Бір 

аптадан кейін оларды автоклавтан өткізілген топырақ қоспасына көшірдік 

(Сурет - 3). 
 

Сурет 3 - Vaccіnіum myrtіllus L. топыраққа тамырландыру 

Ылғалдылықты жоғары деңгейде сақтау үшін, үстінен шыны 

ыдыстармен 7 күнге жаптық. Ылғалдылығы жоғары арнайы камерада өсіреміз. 

Бірақ бұл күрделі процедураның барлық өсімдіктерге қажеті жоқ. Мысалы, 

картоп, бүлдірген, таңқурай, қарақат, алма, шие, мамаргүл өсімдіктерді 

пробиркадан стерильденген топырақ, шым тезек және құмнан жасалған 

субсратқа көшіруге болады, кейін олар теплицада өсіріледі. 

In vitro - да өсірілген өсімдіктердің біраз бөлігі стерильді емес жағдайға - 

өсу камералары мен егістік жағдайларға – көшірілгеннен кейін өліп қалады. 

Микрокөбейтудің негізгі кезеңдерін қолайландыруға біршама күш жұмсалды, 

бірақ стерильді емес жағдайларға өсімдіктердің жерсіну үрдісі қазіргі кезде 

жеткіліксіз зерттелген. Яғни, стерильді емес жағдайға өсімдікті көшіру 

өсімдіктерді микрокөбейту үрдісінің біржақты орны болып табылады. 

Өсімдіктерді бейімдеуге баламалы тәсілі гидропонды қондырғыларды 

қолданумен байланысты. 

Бір мезетте тамырландыру және жерсіндіру. Көптеген коммерциялық 

зертханалар in vitro тамырлану кезеңін қолданбайды. In vitro тамырлану үрдісі 

өсімдіктің жалпы құнының 35-75%-ын құрайды. Бұдан басқа, in vitro 

тамырланған өсімдіктерде нашар қалыптасқан түтікшелі жүйенің салдарынан 

тамыр мен сабақтың арасындағы аймақта бұзылған морфологиялық байланыс 

байқалады. Бұл судың тамырдан өркенге түсуін шектейді. Тамырлану мен 

жерсінудің сәттілігіне көптеген факторлар, соның ішінде өркеннің мөлшері, 

топырақ рН, өсу реттеушілерімен өңдеу, ауаны көмірқышқыл газымен байыту, 

жарықтың белсенділігі ықпал етеді. Мысалы, тікелей ашық топырақта шабдалы 

мен грек жаңғағын бір мезетте тамырландыру және жерсіндіру сәтті болды[4]. 

Алынған өсімдік-регенеранттар 4-5 апта бойы in vivo өсіру жағдайына 

бейімделді. Барлық регенеранттарда екінші реттік бірнеше тамырдың дамуы 

және жапырақ тақтасының мөлшерінің болымсыз ұлғаюы байқалды (Сурет – 4). 
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Сурет 4 – Топырақтағы Vaccіnіum myrtіllus L. 

 

Vaccіnіum myrtіllus L. қышқылдық ортасы рН жоғары топырақта 

өсетіндіктен, in vivo – да отырғызылған өсімдікті аптасына 2 рет 1 литр суға 1 

ас қасық лимон қышқылын араластырып суғарамыз. 

Ұсынылған нәтижелерден көргеніміздей барлық регенеранттар 

бейімделуден өтті. Бейімделу кезеңінің соңында орташа көрсеткіштер: 

өркендердің ұзындығы, жапырақтар саны, тамырдың саны мен ұзындығы 

артты. 

Клондық микрокөбейту әдісінің толып жатқан артықшылықтары бар, 

соның ішінде Vaccіnіum myrtіllus L. – ты in vitro- дакөбейтуіміздің мақсаты, 

генетикалық жағынан біркелкі ұрпақты алу үшін, өте бағалы таңдаулы 

(элиталық) өсімдік түрін көбейту. Клондық микрокөбейту әдісі ауыл 

шаруашылығы мен орман шаруашылығының өндірістік биотехнологияның 

негізі бола алады. 

Шығыс Қазақстан таулы аймағында өсетінVaccіnіum myrtіllus L. 

бойынша өткізілген in vitro зерттеу келесі интродукция мен реинтродукциясы 

үшін экспланттар ретінде тұқым бөліктерін қолдану ұсынылады. 

Микроклондық көбейту үшін тұқым бөлшектерінің неғұрлым болашағы бар 

екендігіне көз жеткіздік. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ ПӘНІ САБАҒЫНДА ТОПТЫҚ 

ЖҰМЫСТАРДЫ ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны оқытып – тәрбиелеуде жаңа 

технологиялардың қажеттілігі өмір талабы екендігі айқын сезіліп отыр. 

Осындай   жаңа   технологияларды  пайдалану барысында 

ынтымақтастықпен оқыту - сапалы білім алуға мүмкіндік береді деп ойлаймын. 

Ынтымақтастық оқу – оқыту мен  оқуға білім  беру  тәсілі,  бұл 

проблемаларды шешу, тапсырмаларды орындау немесе әлдебір өнім жасау 

үшін бірлесіп  жұмыс  істейтін оқушылар тобы дегенді   білдіреді. 

Ынтымақтастық оқу оқуды табиғи әлеуметтік әрекет ретінде қабылдауға 

негізделген, оған қатысушылар бір-бірімен әңгімелеседі және осы әңгімелесу 

арқылы оқуды жүзеге асырады. 

Оқушылармен жұмыс жасауда жеке дара, топтық, ұжымдық топтарға 

бөлудің психотерапиялық мүмкіндігінің зор екені де белгілі болып отыр. 

Адамша ойлау, ізденімпаздық – табиғаттың адамзатқа берген тамаша сыйы. 

Біз білімнің 

10%-ын оқығанда, 

20%-ын тыңдағанда, 

30%-ын көзбен көргенде, 

50%-ын көзімізбен көріп, тыңдағанда, 

70%-ын пікір таластырғанда, 

80%-ын тәжірибе жасағанда, 

95%-ын басқаларды үйреткенде. 

игеретінін Вильям Глассер айтып кеткен. «Мен айтып берсем-оқушы түсінеді» 

деген ұстанымды бүгінде қолданбау керек деп ойлаймын.[1] 

Сыныпта топтар түрлі тәсілдермен құрылуы мүмкін. Топтың қандай 

тәсілмен құрылғанына қарамастан, жаңадан құрылған кез келген топқа бір- 

бірімен жұмыс істеу сипатына, дағдылары мен стиліне икемделіп, бейімделуге 

уақыт талап етіледі. Табысты топтар осы айырмашылықтардың артықшылығын 

пайдалануды, оларды бастапқы кезеңде анықтауға және тиісінше топтың 

қызметін ұйымдастыруды бірден үйренеді. 

Топтағы жұмыс ең алдымен топ мүшелерінің тілдесу, сөйлесу, пікірлесу 

қабілеттерін дамытудың негізгі өзегі, әлеуметтік қарым -қатынастың бастауы. 

Сынып оқушыларын бір ортаға жинап, оқушылар арасындағы қарым- 
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қатынасты ізгілендірудің бірден -бір жолы – әңгімелесу мен өзара сөйлесуге, 

талқылауға жағдай туғызу болып табылады. Жоспарланған жұмыстың нәтижелі 

қорытындысында мақсатты түрде жүргізілген әңгімеге, көзделген дүниені 

талқылауға тікелей байланысты. Себебі, оқушылардың өзара әңгімелесуі, 

пікірлесуі, ой бөлісуі, ой қорытуы олардың өз ойларын қысылмай еркін 

жеткізуіне, сыныптастар арасындағы қарым-қатынастың артуына, топтық 

жұмыстың жандануына оң әсерін тигізеді. 

Топпен және жұппен жұмыс істеу арқылы, оқушыда өзіне деген 

сенімділігі, жауапкершілігі артып, өз ойынеркінжеткізеалатын,белсенді,өз 

алдына мақсат қоя алатын, ортада өзін еркін ұстайтын, бір-бірімен пікірлесе 

білетін, бір-бірін оқыта алатындығын байқадым. 

Бұл мақсатқа мен бірден жете қойған жоқпын,оқушының өз бетінше 

танымдық әрекет ету әдістері мен дағдыларын қалыптастыру үшін көптеген 

жұмыстар жүргіздім. Ол жұмыстар: тақырыпты меңгеру үшін өз алдына мақсат 

қоя білу, мәтінмен жұмыс, қосымша әдебиеттермен,электронды 

оқулықпен,интернет материалдарымен, интерактивті тақтамен жұмыс, тәжірибе 

жасау, бақылау жүргізу, өзі-өзі бағалау, өзгені бағалау, т.б. 

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде жаңа материалды өздігінен 

меңгере алатын, бір-біріне көмек бере алатын, өз алдына мақсат қойып, 

алынған нәтижелерді қадағалайтын, өз ойын еркін жеткізе оқушылар 

қалыптасты. Оқушылардың пәнге қызығушылықтары, белсенділіктері, 

жауапкершіліктері артты, қосымша материалдармен жұмыс істеуді үйренді.[2] 

Көптеген оқушымды қызықтыра отырып,сыни ойлауға мүмкіндігінше 

үйреттім деп айта аламын. Бастапқыда сабағымды топтастыруда жеті модульді 

жеті жақтан іздегенмін, сабақтың барысында ол өздігінен шыққанын аңғардым. 

Үлгерімі төмен оқушыларым кішкене болса да алға жылжыды және дарынды 

оқушым бастапқыдай емес топпен, жұппен жұмыс жасауға дағдыланды. 

Ян Амос Коменский айтуынша,басқаны үйреткен кісі қайталау арқылы 

меңгерген білімдерін нығайтумен ғана емес, пәнге үңілуге мүмкіндік алумен де 

өзін-өзі үйретеді. Сондықтан да асқан дарынды Иохим Форций өзі жайында:-не 

естіп, не оқысам да,соның бәрі тіпті бір айдың ішінде-ақ ойымнан шығып 

кетеді,ал басқаларға үйреткенімді өзімнің бес саусағымдай соншалық айқын 

білемін,- дейді екен. 

Мен осы топтық жұмыс арқылы оқушылардың қазақ тілі мен әдебиет 

пәні сабағына белсенділігі артатынына сенімім мол. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ДРОБНОГО ПОРЯДКА 

 

Задачи для дробных дифференциальных уравнений рассматривались в 

работах различных авторов [1-10]. Однако в настоящее время наблюдается 

всплеск их приложений в математическом моделировании. Причинами такого 

интереса является ряд факторов. Во-первых, определение дробной 

производной, в отличие от целой, дается нелокально, как интеграл от 

предыстории, поэтому может быть применено для математического 

моделирования сред с памятью. Во-вторых, во многих моделях физики, 

биологии и т.д. дробные производные и уравнения дробных порядков точнее 

описывают рассматриваемое явление. В-третьих, дробными уравнениями 

можно описывать немарковские процессы, что дает мощный инструмент 

статистике. Качественная теория дробных дифференциальных уравнений, как с 

одной независимой переменной, так и с дробными частными производными, 

достаточно хорошо развита. При этом, уравнения в частных производных 

дробных порядков делятся на два существенно различных класса: с дробной 

производной по пространству и дробной производной по времени. 

В данной статье рассматривается задача Дирихле для уравнения в 

частных производных дробного порядка с односторонними производными, 

определенными в смысле Римана–Лиувилля. Построен явный конечно- 

разностный метод решения задачи, приводится численный алгоритм и анализ 

вычислительных экспериментов для задачи дробной диффузии с 

функциональным запаздыванием. Метод решения существенно опирается на 

результаты работы [6]. 

Для вычисления правой части уравнения используется интерполяция и 

экстраполяция с продолжением. Проведены вычислительные эксперименты для 

различных значений порядка дробной производной, проведен сравнительный 

анализ погрешности с известным решением задачи в зависимости от выбора 
временного шага и шага по пространственной переменной. 

В области    x0 , X  t0 , T  рассматривается начально-граничная задача с 

функциональным запаздыванием 
u 

 

 

u 
 


 
u  
      (1) 

t 
c (x) 

c (x) 
  x

 
  x 

f x,t,u x,t ,ut x, , 

с дополнительными условиями 

u(x,t)  x,t , x x0 , X , t t0   , t0  , (2) 

u(x0 ,t)  0, u(X ,t)  0, t t0 ,T , (3) 

где 1   2 , c (x)  0, c (x)  0; ut (x,)  ux,t  s,  s  0 и   0 - время 

запаздывания. 
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Односторонние производные определены в смысле Римана–Лиувилля: 
 u 1  

2     x    
    u  

d 
 

 

(4) 

 x
 2    x

2   
 u 1 

2   Xx0
 

x 
 

 1 

  x 2   x
2     

u 
x 1

 

 
  

(5) 

 
 


x 

d. 

Будем предполагать, что функции x,t, c (x), c (x) и функционал f 

таковы, что задача (1)-(3) имеет единственное решение u(x,t) . 

Пусть Q  Q[t0 ,t0 ) – пространство функций u() , кусочно-непрерывных 

на [t0  ,t0 ) с конечным числом точек разрыва первого рода. Будем 

предполагать, что для функционала f x,t,u,, определенного на 

x0 , X t0 ,T  R Q  существуют постоянные  P1, P2   0  такие, что 

f x,t,u1 ,  f x,t ,u2 ,   P1 u1   u2   ,      f x,t,u,1  f x,t ,u, 2   P2 1   2   . 

Для численного решения задачи (1)-(3) применим метод конечных 

разностей. В области  введем равномерную конечно-разностную сетку 
  x t , г


де 
 

  ,   t  t  n  h , n  0, N , t t  T, 
 x   xi x0 ihx , i 

0, N ,  x X n N 
x t 0 t t 

hx     и  ht – шаги по пространственной переменной и переменной по 

времени соответственно. un обозначает значение сеточной функции в узле x ,t
n 

. Предположим, что  / ht  N - целое положительное число. 

Обозначим через u k ,n  u k 
,   n  N    k  n дискретную предысторию, 

i i 

соответствующую времени t 
n 
, n  0, N для каждого x x . Следуя [6] определим 

функцию 
 1 us t  t 

 

s1  u s1t s  t , t 

 
 

s1 

 
 t  t 

 
s 
, 1  s  n, 



 t   



i 
h


i i 

u n t  t
n1  u

n1t n  
 t  , t 

n  
 t  t

n  
 0.5h , 

i i t 

t  x ,t , t   t  t . 
 i 0 0 



Следуя [6], для дискретизации производных (4), (5) использованы 

приближения основанные на определении Летникова-Грюнвальда сдвинутых 

левосторонней и правосторонней производных: 

 
u 
 

  1 
N       


 

lim   g ,ku x k 1 x , 


 
u 

 x 


N x   1 
N



k 0      
 

lim 
 

 

  g ,ku x k 1 x , 

 x N x   k 0 

где N  , N  положительные целые числа, x   (x  x0 ) / N , x   (X  x) / N и 

нормализованные веса Грюнвальда  определяются соотношениями g
 ,k  1, 

g ,k 
 1k    1...  k  1

k! 
для k  1,2,3,... В данном приближении вторая 

производная отсутствует. На основе этого составлено разностное уравнение. 

x N 



t 

h1t 

 , 
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0 Nx t 

i i 0 x 

s 1 s 1 

Определим следующую явную разностную схему для приближенного 

решения задачи (1)-(3): 
n1 n  i1 1s 

 1 u 
n   

 Nx i1 1s 
  1

u 
n 


 n 

1
 

 
 

ui  ui 


h 

 1  c


h 
     

 s 1    s 1 

 c       
 s 1    s 1 

 
  f 2 , (6) 

t x ,i  s0 is 1 ,i s0 
 

 

is 1  i 

u
к 
  t, t  t , i  0, N ,  N  k  0 , (7) 

u
n 
 u

n 
 0, n  1, N   , (8) 

где  f n1/ 2   
  f x ,t 

n  
 0.5h , u

n1/ 2 
, t n  

 0.5h  , u n1/ 2   
 ux , t 

n1/ 2  0.5un  
 u

n1 ,  с  c x . 
i i t i i t i i i i ,i  i 

Для проведения методических расчетов приняты следующие параметры 

задачи: 

x0  0.5, X 1.5, t0 1, T  5, 
c  x  x  0.53 

,   c  x  1.5  x3 
, 

  
 

e
t x  0.53 1



.5  x3 
 4 k s  3               h 

f x,t   1  s x  0.5 1.5  x lnu x,t  t 


lnet / 2 x  0.53 1.5  x3  s1  s    3 
 

           2  
где k 1, k   3 ,  k   3 , k   1 






1 2 3 4 , дополнительные условия выбраны в следующем 
виде: 

ux, t   e
 t x  0.53 1.5  x3 , 0.5  t  1, 0.5  x  1.5, 

u0.5,t  u1.5,t  0, 1 t  5 . 

Точное решение данной задачи имеет вид ux, t   e
 t x  0.53 1.5  x3 . 

Значение параметра  выбиралось равным от 1.1 до 1.5 с шагом 0.1. 

На рисунке 1 приведено решение задачи при 

значениях времени. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 1 - Приближенное решение задачи при 

значениях времени t 
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В таблицах 1-5 приведен анализ погрешности при α  1.1,1.2,1.3,1.4 и 1.5 с 

шагами по пространственной переменной, равными hx  0.01, hx  0.005 , 

hx  0.001   и временными шагами, равными ht  0.0001,  ht  0.0002 ,   ht  0.00001 и 

ht  0.000001. 

, 
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Таблица 1 – Анализ погрешности при   1.1 

 hx  0.01 hx  0.005 hx  0.001 

ht  0.0001 3.906310
4

 3.9002 10
4

 3.8997 10
4

 

ht  0.0002 7.921610
5

 7.920910
5

 7.920210
5

 

ht  0.00001 3.968210
5

 3.962310
5

 3.958310
5

 

ht  0.000001 3.968510
6

 3.977410
6

 3.975310
6

 

 

Таблица 2 – Анализ погрешности при   1.2 

 hx  0.01 hx  0.005 hx  0.001 

ht  0.0001 4.591610
4

 4.5748 10
4

 4.563110
4

 

ht  0.0002 9.348510
5

 9.312910
5

 9.287410
5

 

ht  0.00001 4.685610
5

 4.667610
5

 4.654310
5

 

ht  0.000001 3.968510
6

 4.701810
6

 4.684610
6

 

 

Таблица 3 – Анализ погрешности при   1.3 

 hx  0.01 hx  0.005 hx  0.001 

ht  0.0001 5.425110
4

 5.3917 10
4

 – 

ht  0.0002 1.1070 10
4

 1.100610
4

 1.0957 10
4

 

ht  0.00001 5.550310
5

 5.511810
5

 5.493610
5

 

ht  0.000001 5.604210
6

 5.568310
6

 5.530210
6

 

 

Таблица 4 – Анализ погрешности при   1.4 

 hx  0.01 hx  0.005 hx  0.001 

ht  0.0001 6.4828 10
4

 6.4353 10
4

 – 

ht  0.0002 1.3244 10
4

 1.3142 10
4

 1.3065 10
4

 

ht  0.00001 6.639910
5

 6.589510
5

 6.551210
5

 

ht  0.000001 6.686910
6

 6.640310
6

 6.640310
6

 

 

Таблица 5 – Анализ погрешности при   1.5 

 hx  0.01 hx  0.005 hx  0.001 

ht  0.0001 7.6450 10
4

 7.6093 10
4

 – 

ht  0.0002 1.5778 10
4

 1.5695 10
4

 – 

ht  0.00001 7.9197 10
5

 7.8777 10
5

 7.843410
5

 

ht  0.000001 7.987510
6

 7.941410
6

 7.897610
6

 

Из результатов вычислений следует, что погрешность решения 
существенно зависит от выбора временного шага. Прочерки в таблицах 

означают, что при соответствующем выборе параметров hx и ht счет был 

неустойчив. Теоретическому исследованию устойчивости и порядка 
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сходимости разностной схемы будет посвящена отдельная работа. Полученные 
результаты могут найти применение при моделировании распространения 
загрязняющих веществ в атмосфере, при моделировании движения жидкости в 
трещиноватой пористой среде с фрактальной геометрией трещин. 
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ҮЛГІЛЕУ – ФИЗИКА ПӘНІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ТАНЫМ ӘДІСІ 

 

Қазіргі уақытта білім берудің басты мақсаты өскелең ұрпаққа 

адамзаттың аса маңызды жетістіктерін сақтай отырып, қоршаған ортаны тану 
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процесін жалғастыруға мүмкіндік беретін ойлау тәсілдерін беру болып 

табылады. 

Кез-келген адам таным процесінде тіпті ақылға қонымды мағынада 

гипотезаны ұсынады және тексереді, қандай да бір оқиғаларды түсінуге және 

болжауға, табиғат құбылыстарын түсіндіруге тырысады. Физиканы оқыту-білім 

алушыда танымның ғылыми әдісіне сәйкес өзінің кәсіби іс-әрекетінің 

контекстінде ақпаратты алумен, өңдеумен және қолданумен байланысты 

физикалық ойлау тәсілін қалыптастыру. 

Жалпы тану бойынша тұлғаны тану процесі жалпы және жанама түрде 

шындықты бейнелеумен сипатталады.Логикалық әрекеттер жүйесі - салыстыру, 

талдау, синтездеу, жіктеу, бақылау мен эксперимент деректерін жинақтау 

нәтижесінде тағайындалған ғылыми фактілер жүйеленуі және жинақталуы 

жүзеге асады. Алайда, танымның эмпирикалық деңгейі зерттеудің мәнін терең 

қарастыруға және бақылаудың мәнін түсінуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан 

іс жүзінде логикалық тәсілдерді индукция, дедукция, аналогия және басқа да 

күрделі логикалық әрекеттермен өзара байланыста қолдана білу қажет. 

Мәселен, математикалық үлгілеу және дедукция көмегімен алынған гипотеза 

негізінде ғалым жаңа салдарларды шығара алады. 

Олардың әрқайсысы біртекті емес, көптеген жеке әдістерден тұратын 

экспериментальды және теориялық таным әдістерінің интеграциясы ғылыми 

әдістің айрықша ерекшелігі болып табылады. 

Білім алушылардың физикалық әдістерді табысты игеруі үшін, жаңа оқу 

материалын баяндағанда және есептерді шешу әдісін түсіндіргенде логикалық 

секірулер жасамай, әрбір зияткерлік әрекетті және физикалық  ақпаратты 

талдау үшін қажетті іс –әрекеттерді дәлелді негіздей алу қажет. Физикалық 

ақпарат ғылымның даму логикасына сәйкес белгілі бір логикалық бірізділікпен 

келтірілуі тиіс. 

Қазіргі уақытта көптеген ғылыми таным әдістерінің ішінен, менің 

ойымша, көп дәрежеде ойлауды қалыптастыруға-үлгілеу әдісі ықпал етеді. 

Үлгілеу әдісі физикалық білімнің барлық бөлімдерінде және физикалық 

теорияның барлық даму кезеңдерінде қолданылады. Ғылыми үлгілеу деп 

құрылған жүйенің көмегімен зерттеу объектісі болып табылатын басқа, 

неғұрлым күрделі жүйені өндіретін таным тәсілі түсініледі. Және модельдердің 

екі түрі бар заттық (материалдық) және теориялық (ойлы). Заттай модельдерге 

мыналарды жатқызуға болады: 1) объектінің кеңістіктік ерекшеліктерін 

көрсететін модельдер (мысалы, магнит өрісінің магниттік индукциясының 

күштік сызықтарының суретін көрсететін макеттер); 2) түпнұсқамен физикалық 

ұқсастығы бар модельдер (мысалы, ішкі жану қозғалтқышының моделі, жазық 

конденсатордың моделі, электромагнит,электромагниттік реле моделі). Ойлы 

модельдер арасында бейнелі модельдерді (суреттер, сызбалар) және таңбалы 

(мысалы, Ампер күші үшін формула) анықтауға болады. 

Осы орайда модельдеудің түрлеріне сай 1-магнит өрісінің күш 

сызықтары,2-жүзу құралы, 3- электромагнит сияқты құрастырылған үлгілерді 

келтіріп өтсем. 
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Кейде үлгілеу көмегімен нысанды тікелей зерттеу арқылы келе 

алмайтын білім алуға болады. Осылайша, дифференциалды және интегралды 

формадағы электромагниттік өріс үшін Максвелл теңдеулерін зерттеу электр 

зарядтарының қозғалысымен және орта қасиеттерімен байланысты тұтас 

ортаның түрлі электродинамикалық әсерлерін сипаттауға мүмкіндік берді. Ал 

электр өрісінің күштік сызықтары, эквипотенциалды беттер және магнит 

өрісінің күштік сызықтары туралы түсінік модельдік болып табылады. Олардың 

кеңістікте жоқ екеніне қарамастан, оларды енгізу электромагниттік өріс және 

электромагниттік толқындардың қасиеттерін зерттеуге, электр және магнит 

өрісінің кернеулігін есептеуге көмектеседі. Осылайша, физиканы оқыту 

процесінде модельдеу әдісін қолдану материалды баяндаудың ғылымилығына, 

білім алушыларда логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыруға, өзара 

байланыста оқытылатын құбылыстар жүйесін бейнелейтін жалпы сипаты бар 

теорияларды қарастыруға және оқыту процесінде математикалық зерттеу 

әдістерін кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Осыған орай, байланысты 

физиканы оқу кезінде игерілген ғылыми таным әдістері одан әрі басқа оқу 

пәндерін оқу кезінде табысты қолданылуы мүмкін, ал арнайы меңгеру пәні 

студенттер алғаш рет кездесетін немесе қандай да бір себептермен жеткілікті 

игерілмеген әдістер ғана болуы тиіс. 
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ФИЗИКА ПӘНІНДЕГІ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЕСЕПТЕРДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Білім мазмұнын жаңарту шеңберінде мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамыту білім берудің басым мақсаттарының 

бірі. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту және оның 

қалыптасуын тексеру құралы шығармашылық сипаттағы тапсырмалар(зерттеу 

жұмысына негізделген тапсырмалар, тәжірибеге бағытталған тапсырмалар) 

болып табылады. Осыған орай, Қазақстандағы мектептегі білім беру жүйесі 

балалардың дағдыларын дамытуда әртүрлі оқу және өмірлік жағдаяттар мен 

әлеуметтік қатынастар білімін қолдануға бағытталуы тиіс. 

Оқушыны жаратылыстану ғылымындағы білімін қолдана  білу, 

қоршаған ортаны, ғылыми дәлелдермен негізделген сұрақтарды анықтап тану 

және қорытынды жасай білуге бағыттауда физикалық эксперимент пен 

экспериментке негізделген есептердің маңызы зор. 

Оқу эксперименті – бұл физикалық құбылыстарды зерттеп білу үшін 

қолайлы сабақ жағдайында арнаулы аспаптардың көмегімен есептеу. Сонымен 

бірге ол білімнің көзі, оқу әдісінің және көрнекілік түрі сияқты қызмет 

атқарады. 

Физика курсы қашанда экспериментке сүйенетіні белгілі. Ол физикалық 

түсініктің қалыптасуындағы негізгі кезең болып табылады. Құбылысты 

бақылау, оның басқалармен байланысын анықтау, оны анықтайтын шамаларды 

енгізу және тағы басқа. Физика есептерін шығару оқушылардың оқу 

материалын саналы түрде терең игеруіне қолайлы ағдай туғызады, олардың 

алған білімдерін пайдалана білу қабілетін қалыптастырады және бекітеді. 

Сонымен қатар, есеп шығару оқушылардың өздігінен ойлауын, 

қиыншылықтарды жеңуге деген жігерін және табандылығын арттыру 

құралдарының бірі болып есептеліп, оқу прооцесін жақсарта түседі. 

Эксперименттік есептердің маңызы. Эксперименттік есептерге 

қойылуы және шешімі әртүрлі өлшеулер, физикалық құбылысты бақылау, 

қажетті құралдарды жинау сияқты экспериментпен байланысты физикалық 

есептер жатқызылады. Эксперименттік есептер құрылымы жағынан мәселе 

есептерге ұқсас, бірақ қажетті шамалар тәжірибе нәтижесінде алынады. 

Оқушылар мұндай есептерді шығару үшін қойылған проблемаға байланысты 

қажетті заңдылықтарды анықтап, өз күшімен тәжірибелер жүргізеді, өлшеулер 

жасайды. Қажетті шамалар алынғаннан кейін эксперименттік есеп мәселе 

есепке айналады. Физиканы оқып үйренуде, оның мағынасын терең түсінуде, 

эксперименттік есептер орындаудың мәні ерекше. Оқушылар құралдармен 

танысып, өлшеулер жасау техникасын үйренеді, жаттығулар орындайды да, 

физика құбылыстарын қолдан жасап көзімен көреді. Тіпті қарапайым 

тәжірибенің өзін оқушылар қызығып жасайтын болады. Эксперименттік 
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есептердің маңыздылығы мынандай: эксперимент сияқты эксперименттік 

есептер сабақта оқушылардың белсенділігін жоғарлатады, логикалық, сыни 

ойлауларын дамытады, құбылысты анализдеуге бағыттайды. Эксперименттік 

есептерді шешу оқушыларды өз бетімен білім алуға, айналаны белсенді тануға 

жетелейді. 

Эксперименттік есептердің түрлері. Эксперименттік есептер сапалық 

және сандық болып екіге бөлінеді. Сапалық есептерді шешуде сандық мәлімет 

және математикалық есептеулер болмайды. Сапалық есептерді шешуде не 

физикалық құбылысты алдын ала білу керек, не физикалық құбылысты арнайы 

құралдардың көмегімен өзі орындау қажет. 

Ал сандық есептеулерді шешуде алдымен арнайы өлшеулер жүргізіп, 

алынған мәліметтерді қолданып, математикалық формулалардың көмегімен 

есептің жауабын шығарады. Есепті шешу барысындағы эксперименттің орны, 

маңызына байланысты эксперименттік есептерді бірнеше топтарға жіктеуге 

болады. 

1. Есепті шешуге қажетті физикалық шамаларды өлшеу, не құралдардың 

паспорттық мәліметтерін қолдану арқылы шығатын есептер. 

2. Оқушы өз бетімен нақты физикалық шамалардың арасындағы 

тәуелділікті не байланысты тағайындау арқылы шығатын есептер. 

3. Есептің шартында тәжірибе сипатталып, оқушы құрытынды шығаруы 

қажет есептер. 

4. Оқушы орындау әрекеті сипатталмаған жағдайда өзіне берілген құрал- 

жабдықтардың көмегімен физикалық құбылысты көрсетуін қажет ететін 

есептер. 

5. Физикалық шамаларды көз мөлшермен анықтап, соңынан тәжірибе 

арқылы дұрыстығын тексеретін есептер. 

Мұндай есептер адамға нәтижені алдын ала бағалауға көмектеседі. 

Мысал ретінде бірнеше эксперименттік есептер және оны шешу 

жолдарын ұсынсам: 

№1 Сызғыштың көмегімен шақпақ қанттың көлемін анықтау қажет. 

Қантты су құйылған өлшеуіш цилиндрге сал және толығымен еріт. Су 

деңгейінің қаншалықты көтерілуі қажет және қаншаға көтерілгенін салыстыр. 

Жауабы: шақпақ қант көлемін оның бір қабырғасының ұзындығын 

сызғыштың көмегімен өлшеп формула арқылы шығарып алдық. 

V=(1.5*10-2)3=3.375 м3 = 3.375 мл 

Содан кейін қантты өлшеуіш цилиндрге салғанда судың деңгейі үш 

бөлікке сай көтеріліп, қант толығымен ерігенде көрсеткіш бір бөлікке төмен 

түскенін байқадық. Яғни, қант бөлшектерінің арасында саңылау бар және су 

сол саңылауларға енгенде өлшеуіш цилиндрдегі судың деңгейі төмен түсті. 

№2 Бір жерде молекулалардың арақашықтығы ұлғайып, келесі жерде 

кемитіндей өшіргіштің формасын қалай өзгерту керек? Неге? 

Жауабы: өшіргішті ортасынан немесе қырынан майыстыру қажет. 
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№3 Волейбол добының үрленген және үрленбеген камерасын 
пайдаланып, ауаның өзі тұрған көлемді толығымен алатынын қалай тексеруге 
болады? Тәжірибемен сипатта 

Жауабы: Бірі үрленген, бірі үрленбеген шар алып оны шыны түтіктер 
арқылы жалғадық. Сол кезде үрленген шардың ішіндегі ауа үрленбеген шарға 
ауысып, шар көлемінің ұлғайғанын байқадық, яғни ауа өзі тұрған ыдыстың 
көлемін толығымен қамтиды және ауа бөлшектері қозғалады. 

№4 Суы бар стакан арқылы шыны колбада ауа бар екенін қалай 
көрсетуге болады? Тәжірибемен көрсет. 

Жауабы: суы бар ыдыс алып оған ауасы бар ішіне қағаз салынған 
түтікті төңкергенде, түтік ішіне су кірмеді. Себебі түтік ішінде ауа бар. Ал суы 
бар ыдысқа стаканды төңкеріп, бір жағын қисайтканда оның ішіндегі ауа 
шығып, орнына су көтерілгенін көрдік. Стаканнан ауаның шығып жатканың су 
бетінде көпіршіктердің пайда болғанынан байқауға болады. 

№5 Үстел үстінде аздаған көлбеулік бұрышпен қысқа тақтай және оның 
жалғасы ретінде көлденең ұзын тақтай орналасқан. Екі шардың массасын 

үшінші бірлік массалы шармен әрекеттесуі арқылы қалай салыстыруға болады? 
Жауабы: құралдарды есептің шартына сай орналастырып, көлденең 

тақтай үстіне бірлік массалы шарды орналастырып, көлбеу жазықтықтан екі 
шарды кезек – кезек домалатып олардың үшінші шармен әрекеттесуінен кейінгі 
жүрген жолдарын белгілеп олардың массаларын салыстыруға болады. 

№6 Таразы және сызғыштың көмегімен сым орамасында неше метр сым 
бар екенін қалай табуға болады? 

Жауабы: орамнан бір метр сымды үзіп алып оның массасын таразыға 
салып өлшейміз. Содан кейін бүкіл орамның массасын өлшеп оны бір метр 
сымның массасына бөлеміз. 

№7 Құрғақ құм, ағаш үгіндісі, бұршақ және воронка бар. Қандай дене 
воронкадан өткенде конус формалы тау түзеді? Неге? Тәжірибемен тексер. 

Жауабы: бөлшектер арасындағы үйкелістің басымдығынан ағаш 
кесегінің бөлшектері биігірек конус формалы боп орналасатынын көрдім. 

№7 Балауыздың түйіршігін бөліңдер. Содан соң екі бөлікті қосып 
көріңдер. Олар жабыса ма? Жартыларыңның ұштарын спиртовкаға не шырпыға 
тосып, жұмсарған соң қайтадан біріне-бірін жақындатыңдар. Енді қандай 
нәтижеге жеттік? Тәжірибеден қорытынды шығарыңдар. 

Жауабы: балауызды екіге бөліп, оларды қайтақосқанда олар 
жабыспады. Жартыларының ұштарын шырпыға тосып, қайта жабыстырғанда 
олар жабысып қалды. Яғни ыстық күйде заттардың бөлшектері жақсы 
әрекеттесіп, араласады. 

Көбінде мұндай эксперименттік есептер шешу барысында 
оқушылар(студент) алдымен өз ойын айта отырып, қорытынды жасап, соңында 
оны тәжірибемен тексеруге негізделген. Есептегі мұндай құрылым оларда 
физикалық есептерге деген үлкен қызығушылықты туғызары сөзсіз. 
Эксперименттік есептерді шешу оларға өз бетімен білім алуға, теориялық 
білімді практикамен ұштастыруға мүмкіндік береді. Эксперименттік есептерді 
шеше отырып олар пән бойынша алған білімді шынайы өмірде қолдануға 
болатындығын түсінеді. Эксперименттер мен эксперименттік есептер шығару 
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физикалық процестердің, құбылыстар мен заңдылықтардың мәнін түсінуді 
тереңдетеді. 
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КЛАСТЕРЛІ ЖӘНЕ АМОРФТЫ СУДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 
 

Судың қалыпты емес қасиеттеріне мыналар жатады: мұздату кезіндегі 
көлемнің ұлғаюы және оның ең жоғары 40С тығыздығы. Алайда  оның 
аномалды қасиеттері судың осы ерекшеліктерімен ғана шектелмейді. [1] -де 
судың магниттік өріспен модификациялау тәжірибесінің сипаттамасы. Осы 
модификация нәтижесінде судың өткізгіштік тұтқырлығы және диэлектрлік 
тұрақты өзгереді. Магнит өрісін өзгерту арқылы сұйықтықтың құрылымы 
өзгергені анық. Біз судың құрылымын қарапайым араластыру арқылы өзгертуге 
болады деген болжам жасадық. Осылайша, кластерленген (отырғызылған) және 
аморфты (аралас) судың қасиеттерін зерттеу міндеті туындады. Төменде судың 

да, қант ерітіндісінің де төзімділігі мен сыну 
көрсеткішін анықтайтын тәжірибелер 
келтірілген. 

Құбырдағы судың салыстырмалы 
кедергісі тәуліктік тұндырудан, содан кейін 
мұқият араластырылғаннан кейін анықталды. 
Тәжірибе схемасы қарапайым (сур.1). 

Су толтырылған ыдысты ток көзінен 

ажыратқаннан кейін, вольтметрдің кедергісі 

өлшенді. Содан кейін пластинаның судағы 

бөлігінің ауданын, плиталар мен аспаптар 

Сур.1 Судың үлестік 

кедергісін анықтауға 

арналған кесте 

арасындағы қашықтықты өлшеп, формулалар 

бойынша судың нақты кедергісін анықтаймыз: 
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Бұл жерде Rv - вольтметрдің кедергісі; 

R0 - тізбектің толық кедергісі; 

Rx -судың кедергісі; 

; Rx , 
 R0 S 

S - плиталардың судағы бөлігінің ауданы ( ì 

l -пластина арасындағы қашықтық(ì ) ; 

 -меншікті кедергісі; 

U -Кернеу (Â ); 

I -Тоқ күші ( A ). 

2 ); 

 

Кесте 1. Тұндырылған және аралас сулардың кедергісін анықтаудағы 

тәжірибелер нәтижесі 

 

Вода U (В) I (А) Rx (Ом)  (Ом.м) 

 (%) 

Тұндырылған су 5,4 7x10-3
 771 Ом 15,5 0 

5,4 7,6x10-3
 71 0 Ом 14,1 9 

5,4 6,5x10-3
 830 Ом 16,9 9 

Араластырылған 

су 

5,4 3,6x10-3
 1440 35,5 4 

5,4 3,8x10-3
 1420 33 3.4 

5,4 3,5 x10-3
 1543 34 0.5 

 

Бұл тәжірибеден мынаны көруге болады: тұндырылған суда ñð  15,5 , ал 

орташа қателік 6% -ды құрайды, араластырылған суда ñð  34.17 , ал орташа 

қателік 2.6% . 
 

 

2- сурет Араластырылған 

және тұндырылған судағы 

сәуленің сыну көрсеткішін 

көрсетеді 

Араластырылған судың меншікті 
кедергісі тұндырылған судан қарағанда 2 

есеге үлкен. 

Келесі тәжірибелерде тұндырылған 

және араластырылған судың бөліну 

жылдамдығы анықталды. Эксперименттер 

үшін жазықты-параллельді пластинаның 

рөлін атқаратын су құйылған тікбұрышты 

кеме қолданылды. 

Пластинадан құлаған және өтіп 

жатқан сәулелер, егер су арқылы қаралса, бір 

сызыққа тізілген инелердің көмегімен 

бекітілді. Тәжірибенің схемасы 2-суретте 

көрсетілген. Бұл жерде СД-құлаған сәуле, СА- 

сынған сәуле, АБ-тақталардан өткен сәуле. 

v 
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Тәжірибе нәтижесі 2-кестеде көрсетілген 

 

2 - кесте. Араластырылған және тұндырылған судағы сәуленің сыну 

көрсеткішін көрсететін тәжірибе нәтижесі 

 
Тұндырылған су Араластырылған су 

№ sin sin n sin sin  n 

1 0.511 0.371 1.377 0,511 0,315 1,622 

2 0,566 0,433 1,307 0,529 0,329 1,606 

3 0,541 0,405 1,335 0,472 0,291 1,622 

4 0,546 0,417 1,309 0,591 0,373 1,584 

 

Бұл жерден көретініміз,тұндырылған суда сәуленің орташа сынуы 

n1  1.332 , ал араластырылған суда n2  1.608 көрсетеді. 

Суды араластыру кезінде сыну көрсеткішінің өсуі іс жүзінде қателіктен 

едәуір асып түседі. 

Судың қалыпты емес қасиеттері судағы H2O молекулаларының бір- 

бірімен өте тығыз байланысқандығын және кез-келген деструктивті әсерлерге, 

мысалы, жылу, механикалық және электрге қарсы тұра алатын ерекше 

молекулалық құрылымды құрайтындығын көрсетеді. Осы себепті, мысалы, 

суды буға айналдыру үшін көп жылу жұмсау керек. Бұл қасиет судың 

булануының салыстырмалы түрде жоғары жылуын түсіндіреді. Суда сутегі 

байланысының болуы судың ерекше қасиеттерін түсіндіру үшін қажет, бірақ 

жеткіліксіз шарт болып табылады. Судың негізгі қасиеттерін түсіндіретін 

маңызды жағдай - сұйық судың интеграцияланған жүйе ретіндегі 

құрылымы.Мінсіз сұйықтық, яғни. үйкеліссіз қозғалатын сұйықтық - 

абстрактілі түсінік. Барлық нақты сұйықтықтар мен газдар тұтқырлыққа немесе 

ішкі үйкеліске аз немесе аз тән. Молекулалардың тарту күштеріне байланысты. 

Осы бірдей тартылыс күштері комплекстер немесе кластерлер деп аталатын 

сұйықтағы молекулалардың ассоциациясының қалыптасуына ықпал етеді. 

Кластерлердің пайда болуы кезінде бөлінген суда иондардың қозғалуын 

жеңілдететін қуыстар пайда болады. Сұйықтықты араластырған кезде оның 

құрылымы ұсақталып, бос орындар саны азаяды. Судың кедергісін жоғарылауы 

сұйықтықты араластырумен тікелей байланысты екенін түсіндіре аламыз. 

Кластерлі судағы бос орындар ( тұндырылған су) су қабатының қалыңдығының 

төмендеуіне әкеледі, өйткені сәулелік тұзақтың бір бөлігі вакуумнан өтеді. Бұл 

сыну көрсеткішіндегі өзгерістерді араластырумен түсіндіруі мүмкін. Адамың 

денесі 60% судан тұрады және тәулігіне үш литрден астам су тұтынғандықтан, 

оның қасиеттерін зерттеу адам экологиясы үшін маңызды екендігі осыдан 

белгілі. Қайсы суды ішкен пайдалы қайнатылған немесе қайнатылмаған, 

тұндырылған немесе араластырылған Бұл сұраққа жауап беру үшін ұқсас 

эксперименттерді жалғастыру керек. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ СТАЛИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 

КОНСТРУКЦИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 

 

Свойства стали имеют определенную неустойчивость и 

немногочисленные тесты, как правило 2-3 раза, не могут обеспечить 

полноценный взгляд на свойства стали. Часто характеристики металла, 

полученные образцами, обрезаются из конструкции, в итоге приводит к 

отличию от 10-15%. Обычно все стальные конструкций проверяются, но иногда 

при эксплуатации возникает такая необходимость при отсутствии рабочих 

чертежей, специальных сертификатов, различные трещины и т. д. 

По данным Американского института чугуна и стали (AISI), стали 

можно разделить на четыре группы в зависимости от их химического состава: 

- Углеродистаясталь. 

- Легированнаясталь. 

- Нержавеющаясталь. 

- Инструментальнаясталь. 

Углеродистые стали - это сплавы, изготовленные из комбинации железа 

и углерода. Изменяя процентное содержание углерода, можно производить 

сталь с различными качествами. В целом, чем выше уровень углерода, тем 

прочнее и хрупче сталь. Низкоуглеродистую сталь иногда называют кованым 

железом. Он прост в работе и может использоваться для декоративных изделий, 

таких как ограждения или фонарные столбы. Среднеуглеродистая сталь очень 

прочная  и  часто  используется  для  крупных  конструкций,   таких   как  

мосты.  Высокоуглеродистая  сталь  используется   в   основном   для 

проволоки. Ультра-высокоуглеродистая сталь, также называемая «чугун», 

используется для горшков и других предметов. Хотя это очень твердая сталь, 

она также довольно хрупкая. 

Легированные стали названы так, потому что они сделаны с небольшим 

процентом одного или нескольких металлов помимо железа. Добавление 

https://www.thebalance.com/steel-grades-2340174
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сплавов меняет свойства сталей. Например, сталь, изготовленная из железа, 

хрома и никеля, производит нержавеющую сталь. Добавление алюминия может 

сделать сталь более однородной по внешнему виду. Сталь с добавлением 

марганца становится исключительно твердой и прочной. 

Нержавеющая сталь содержит от 10 до 20% хрома, что делает сталь 

чрезвычайно устойчивой к коррозии. Когда сталь содержит более 11% хрома, 

она примерно в 200 раз более устойчива к коррозии, чем стали, не содержащие 

хрома. Существует три группы нержавеющих сталей: 

- Аустенитные стали с очень высоким содержанием хрома также 

содержат небольшое количество никеля и углерода. Они очень часто 

используются для обработки пищевых продуктов и трубопроводов. Они 

ценятся отчасти потому, что они не магнитные. 

- Ферритные стали содержат около 15% хрома, но только следовые 

количества углерода и металлических сплавов, таких как молибден, алюминий 

или титан. Эти стали магнитные, очень твердые и прочные , и их можно еще 

больше упрочнить холодной обработкой. 

- Мартенситные стали содержат умеренное количество хрома, никеля и 

углерода. Они являются магнитными и термообрабатываемыми. Мартенситные 

стали часто используются для режущих инструментов, таких как ножи и 

хирургическое оборудование. 

Инструментальные стали - это прочные жаропрочные металлы, 

содержащие вольфрам, молибден, кобальт и ванадий. Неудивительно, что они 

используются для изготовления таких инструментов, как дрели. Существует 

множество различных типов инструментальных сталей, содержащих различное 

количество разных легированных металлов[2]. 

Цели определения свойств стали 

- Оценка механических свойств стали для расчета; 

- Определить, насколько возможно использовать для выбранной стали 

сварку, если сталь имеет дефекты разной степени; 

- Установить уровень надежности стали в металлоконструкциях; 

- Определить свойства элементов в конструкции стали и уровень 

противостояния внешним факторам. 

Главные проблемы при определении свойства стали: недостаточность 

информации о составе стали, ее свойствах и невозможность отделения образца 

стали от конструкции. Также можно отнести несоответствие марок стали 

изначально запрошенным маркам. 

Наиболее важными факторами, определяющими свойства стали 

являются: химический состав, выплавка, степень раскисления. 

Химический состав. 

- Содержание углерода в углеродистой стали не должно превышает 

0,25%, к такой стали можно отнести строительную сталь. 

- В низколегированной стали меньше углерода, по сравнению с 

углеродистой сталью и меньше легирующих элементов. Как правило, они 

колеблются между 2-3%. 

https://www.thebalance.com/metal-profile-ferritic-stainless-steel-2340133
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- Высокопрочная сталь, наоборот содержит больше легированных 

элементов (марганец, никель, хром и т.д.). 

Выплавка. 

- Литая сталь (мартеновская), получаемая в пламенных печах обладает 

высокими свойствами, как: однородность, вредные добавки. 

- Жидкая сталь, получаемая из доменной печи и сталь, 

выплавленнаябессемеровскимпроцессом отличаются от литой стали 

(мартеновская) низким содержание углерода, то есть 0,12%. Также у данных 

видов сталей высокое содержание азота, фосфора и серы. 

- Низкоуглеродистые кислородно-конверторные сталь считается 

наиболее устойчивой и по свойству выигрывает мартеновскую. 

- Также нужно сказать об электросталях. К сожалению, электростали 

широко не применяются в строительстве, но по качеству не уступает 

предыдущим. 

Степень раскисления. 

Количество раскислительного материала определяет степень 

раскисления стали. Сталь будет однородной, если степень раскисления высока. 

Это приводит к увеличению механических свойств стали. 

При 16000С растворимость кислорода в жидкой стали составляет 0,23%, 

что снижается до 0,003% в твердой стали во время затвердевание. В 

зависимости от степени раскисления углеродистые стали можно подразделить 

на три группы: 

I. Полностью исчезающая сталь: кислород полностью удаляется. 

Затвердевание таких сталей не дает газовой пористости (выдувные отверстия). 

II. Полуфабрикаты из стали: неполностьюраскисленные стали, 

содержащие некоторое количество кислорода, выделяющегося из СО во время 

затвердевания. 

II. Риммирующая сталь:Частично раскисленные или не раскисленные 

низкоуглеродистые стали, выделяющие достаточно СО во время затвердевания. 

Эти стали имеют хорошую чистоту поверхности. 

Методы определения свойств стали эксплуатируемых конструкции 

Для начала определяется химический состав стали, далее изучается 

свойства стали в соединительных узлах с конструкцией. Образец извлекают от 

конструкции в виде сколов путем сверления, скручиванияили фрезирования. 

При тестирования стали на механические свойства используются 

испытание на растяжение, напряжение, твердость и вязкость. Испытание 

образцов на растяжение проводится по ГОСТ 1497-84 [3].Качества стальных 

сварных соединений определяется механическими свойствами образцов. 

Температура должна быть: - 20 или - 40°С. 

Определить тип стали,то есть углеродистую или низколегированную, 

вполне достаточно для оценки качества. Для этого используется Электронный 

твердомер ТЭМП-3. Прибор направлен на определение твердости материала по 

Бриннелю начиная от НВ 8 и до НВ 450. Чтобы результат был точным, 

поверхность стали нужно очистить от различных неровностей и дефектов. 
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Испытание стали искрой 

Испытание искрой металла полезно для определения типа металла, а в 

случае стали - для определения его относительного содержания углерода. В 

испытаниях на искру используются искры, выделяемые при удерживании 

металла на шлифовальном круге, в качестве способа классификации железа и 

стали.Испытание включает в себя легкое удержание образца на точильном 

камне или абразивном круге. Приняв к сведению и визуально осматривая цвет 

искры, форму и длину, слесарь может с точностью определить металлы.Хотя 

тест быстрый и чрезвычайно удобный, он не заменяет химический анализ 

металлов. Это быстрый метод сортировки металлов, в котором известны 

искровые характеристики, например, при сортировке смешанных сталей [4]. 

Преимущества. Одним из преимуществ испытания на искру является то, 

что его можно использовать со всеми типами и стадиями металлов, включая 

готовые детали, обработанные поковки и заготовки прутков в стойках. 

Недостатки. При использовании испытания на искру на стали 

некоторые стали имеют одинаковое содержание углерода, но разные 

легирующие элементы, такие как разница между нелегированной и 

низколегированной сталью. Сталь имеет различные типы сплавов, которые 

могут влиять на характеристики всплесков на изображении искры, сами 

всплески и несущие линии. Сплавы могут ускорять или замедлять углеродную 

искру или делать несущие линии темнее или светлее. 

Техника проведения теста. Можно использовать переносную или 

стационарную шлифовальную машину для испытания на искру. В любом 

случае скорость на внешнем ободе колеса должна быть не менее 1525 м в 

минуту, чтобы получить хороший искровой поток. Абразивный круг должен 

быть очень твердым и содержаться в чистоте, чтобы производить настоящую 

искру, а не грубую искру. Используйте шлифовальный круг,  твердость 

которого сохраняется в течение некоторого времени, но достаточно мягкая, 

чтобы поддерживать свободную режущую кромку. Проведите искровые 

испытания при слабом освещении, чтобы было легче увидеть цвет искры. В 

качестве рекомендации используйте стандартные образцы металлов при 

сравнении искр с образцами испытаний [4]. 

Стойкость стали к коррозии 

Стойкость стали на коррозию можно определить по их состоянию. 

Существует также метод определения стали на коррозию по химическому 

составу. Известно, что элементы медь, фосфор, хром и никель улучшают 

стойкость к атмосферной коррозии. Образование плотной,  плотно 

прилегающей ржавчины является фактором, снижающим  скорость  

разрушения. Улучшение может быть достаточным для поощрения 

использования без защиты, а также может продлить срок службы краски за счет 

уменьшения количества коррозии под краской. Скорость коррозии обычно 

будет выше в первый год атмосферного воздействия, чем в последующие годы, 

и будет значительно возрастать со степенью загрязнения и влажности воздуха. 

https://corrosion-doctors.org/MatSelect/corrnickel.htm
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Углеродистые и низколегированные стали могут подвергаться к 

Коррозионному растрескиванию под напряжениемв широком диапазоне сред, 

которые имеют тенденцию образовывать защитную пассивирующую пленку из 

оксида или других веществ. Растрескивание обычно не происходит при 

значительной скорости коррозии. Обнаружено, что причиной Коррозионного 

растрескивания под напряжениемявляется широкий спектр сред, в том числе 

сильные  растворы  едкого,  фосфатов,  нитратов,  карбонатов  и   горячей   

воды. Проблемы важны как с экономической точки зрения, так и с точки зрения 

безопасности [7]. 

Все, кто использует стальные конструкции для своих работ оценивают 

их по имеющимся сертификатам и осмотром предварительных тестировании 

(химический состав, механические показатели и т. д.). Для полной уверенности 

необходимо проводить сопоставление с нормами для сталей. Например, для 

низколегированных сталей существует ГОСТ 19281-89 [5], а для легированных 

сталей есть ГОСТ 4543 [6]. Таким образом, можно проверить каждый тип стали 

на соответствие технических характеристик. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ТЕҢДЕУДІ ОҚЫТЫП 

ҮЙРЕТУДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

«Математика» ғылымының кереметі сан түрлі саласының яғни, 

сандарды жазып, жаттап үйренуден бастап, білім алушылардың жас 

ерекшелігіне сай түсінікті әрі қызықты болғандықтан тез меңгеріледі. Шынайы 
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әлемнің кеңістіктік формалары мен сандық қатынастарындағы мәселелердің 

көпшілігі әртүрлі теңдеулерді шешумен негізделеді. Бұл теңдеулерді шешудің 

негізі теориялық маңыздылыққа ғана ие емес, сонымен қатар нақты 

практикалық мақсаттарға да қызмет етеді. 

Теңдеулерді шешу әдістерін игере отырып, біз ғылым мен техниканың 

(ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, көлік, байланыс және т.б.) дамуына 

қарамастан әртүрлі сұрақтарға жауап табамыз. Ал осы «теңдеу» ұғымын, 

«теңдеу шешу» әдістерін оқушылар бастауыш сыныпта (1-4 сынып) қарапайым 

теңдеулерді шешу жолдарын үйренсе, ал күрделі теңдеулер 5–9 сыныптарда 

зерттеледі.Бастауыш сыныпта білім стандарты бойынша математиканы меңгеру 

барысында оқушылар қарапайым бүтін, бөлшек рационал теңдеулерді шешіп, 

оларды практикада қолдана білуге бағытталған. 

Бастауыш сынып оқушыларына теңдеулерді шешудің өзектілігі оның 

үлкен қолданбалы құндылығымен, мектептің математикадағы курсы мен орны, 

сонымен қатар математикадағы әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды 

оқушылардың жаңа тақырыпты меңгеріп, шығара алуымен ерекшеленеді.[1] 

«Теңдеу шешу»тақырыбын оқытудағы негізгі оқу мақсаттары: 

• тану деңгейінде оқушылардың теңдеу туралы түсініктерін 

қалыптастыру; 

• «теңдеуді шешу» тапсырмасының мағынасын түсіну қабілетін 

қалыптастыру; 

• оқуға, жазуға, бағдарламамен анықталған күрделілік теңдеулерін 

шешуге үйрету; 

• теңдеулерді қолдана отырып есептер шығаруды үйрету (шешудің 

алгебралық әдісі). 

Бұл математиканы оқыту процесіндегі өте маңызды есептердің бірі 

болып саналады. Ол үшін мұғалімдер әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану арқылы 

оқушылардың есеп шығару біліктілігін бағдарламаның талабына сай дәрежеге 

жеткізуі тиісті. Әсіресе, үлгерімі нашар оқушылармен жекелей жұмыстар 

ұйымдастыра отырып, алгоритмдік тәсілдерді жүзеге асырғаны жөн. Өйткені 

әріппен білгілейтін шаманы таңдап алуға, басқа бір шаманы анықтап, теңдеу 

құруға үйретін алгоритмнің қадамдар тізбегі толық жазылған карточканың 

тигізетін көмегі зор деп ойлаймын. 

Бастауыш сыныптарда теңдеулерді зерттеу әдістерінің негізгі мақсаты 

«теңдеу», «теңдеуді шеш» ұғымдарын қарастырып, теңдеу - белгісіз саны бар 

теңдік екенін, белгісіз санның мәні теңдеудің түбірі болатынын, яғни теңдеудің 

шешуі болатынын және де шыққан мәнді қайте тексеріп есепті өзі тексере 

алатындығын меңгереді. 

Бастауыш сынып оқушыларына теңдеулерді шешуге қалай үйрету 

керек? Бұл сұрақ барлық дерлік математика мұғалімдерін және жаратылыстану 

ғалымдарын толғандырады, өйткені теңдеулер әдісінің математика курсы үшін 

де, оны практикалық қолдану үшін де маңызы зор. 
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Оқушы үшін теңдеулерді шешу қабілеті соншалықты маңызды, оны 

қалыптастыру үшін барлық құралдарды, соның ішінде ережелер мен 

мысалдарды, күнделікті суреттерді қолдану қажет. 

Әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы оқушыларға теңдеу шешу 

дағдысын қалыптастыру арқылы, балалар қандай қиындықтарға кезікпесе де, 

әрқашан өздеріне көмектесе алады. 

«Теңдеулер» тақырыбын қарастыруда қолданылатын негізгі әдіс- 

тәсілдерді іріктеу барысында оқушылардың жас ерекшеліктері мен 

психологиялық ерекшеліктеріне, олардың дайындық деңгейіне негізделген 

ерекше көзқарас қажет. 

«Математика» пәнін оқытуда оқушылардың жаңа тақырыпты меңгеруі 

мен орындалатын тапсырмалардың деңгейін қарастыруда жас ерекшеліктері 

мен психологиялық ерекшеліктерін зерттеген орыс психологы В.А. Крутецкий 

арнайы қабілеттердің келесі анықтамасын ұсынады: «Ерекше қабілеттер 

(математикалық) - бұл жеке психологиялық ерекшеліктер (ең алдымен ақыл-ой 

әрекетінің ерекшеліктері), ол оқу-математикалық іс-әрекеттің талаптарына 

сәйкес келеді және математиканы оқу пәні ретінде шығармашылық шеберліктің 

жетістігін анықтайды, атап айтқанда салыстырмалы түрде тез, математикадағы 

білімді, дағдыларды оңай және терең меңгеру»[30, с.91]. 

Математикалық қабілеттердің мәнін ашуда В.А. Крутецкий  

қасиеттердің екі тобын анықтайды: 

1) жалпы тұлғалық қасиеттер; 

2) «математикалық ақылдың» қасиеттері. 

Зерттеулерге сәйкес математикалық қабілеттердің мәнін ашуда 

В.А.Крутецкий, бірінші тобына – математикалық қабілеттерге, математикаға 

деген берілгендік, «математикалық таңбаларға деген сүйіспеншілік» сияқты 

қасиеттерді қамтиды. Екіншісіне - жалпылауға деген сүйіспеншілік түрі, «әр 

түрлі құбылыстардағы ортақ нәрсені көре білу», «әртүрлі құбылыстардың 

арасында байланыс орнату», «негізгі нәрсені, мәселенің мәнін көре білу», 

«нақты адамнан жалпыға қарай көшу». Ойлаудың қисыны, логикалық 

салдарларды зерттей алу қабілеті, нақтылық, тұжырым, математиктерге тән 

ойлаудың айқындылығы, «ең талғампаз шешім іздеу қажеттілігі», қиялдың 

ұшқырлығы, «ойлау қабілеті, көптеген ойлау байланыстарын елемеу», «мектеп 

жасына тән белгілі бір ережелерге сай операцияларды орындау 

тенденциясы».[30]. 

Бастауыш сыныптағы білім беру, оқытудың басты міндеттерінің бірі 

балалардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Сондықтан да балалардың 

ой-өрісінің дамуы мен ойлау, көру, есте сақтау, логикалық есептерді дұрыс 

шеше білу сияқты, оқушылардың жас шамасына қарай түсіндіре отырып 

білімдерін тереңдету, ізденімпаздыққа және де шығармашылық ойлауға баули 

отырып, ойлау қабілеттерін дамытуды негізге алу қажет. 

Осыған орай ресейлік ғалымдардың да зерттеулерінде көрсетілгендей, 

атақты математик А.Н.Колмогоров математикалық қабілеттердің келесі 

белгілерін анықтады: 
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а) күрделі алфавиттік өрнектерді шебер өзгерту, стандартты ережелерге 

сәйкес келмейтін немесе математиктердің «есептеу немесе алгоритмдік» 

қабілеттерін атайтын теңдеулерді шешудің сәтті тәсілдерін табу мүмкіндігі; 

б) геометриялық қиял немесе «геометриялық түйсігі (интуиция)»; 

в) дәйекті және реттімен, дұрыс бөлінген логикалық ойлау өнері [28, 

9 б.]. 

Сонымен қатар А.Н. Колмогоровтың зерттеулеріне қарағанда, 

математикалық қабілеттер адамдардың математикалық ақпаратты қаншалықты 

тез, қаншалықты терең және нық меңгергендігінен көрінеді. Бұл сипаттамалар 

проблемаларды шешу барысында оңай анықталады. Математикалық 

материалды игеру жылдамдығын оқушының белгілі бір уақыт ішінде шешетін 

тапсырмаларының санына, сондай-ақ әр түрлі оқушылардың бір есепті шешуге 

кететін уақытына қарай бағалауға болады.[3] 

Математикалық қабілеттер туралы әртүрлі көзқарастарды салыстыра 

отырып,математикалық қабілеттердің негізгі белгілеріне: жалпылау мүмкіндігі; 

логикалық және формальды ойлау; икемділік пен тереңдік, жүйелі, ұтымды 

және негізделген ойлау; «Мықты» жадыны атап өтемін. 

Бастауыш мектеп оқушылары«математика» пәнін меңгеруде 

арифметикалық амалдардың компоненттерімен танысады және белгісіз 

компоненттерді белгілі амалдар арқылы табуды үйренеді. Бастауыш мектепте 

негізгі ұғымдар мен терминдер қарастырылып, рационал теңдеулердің негізгі 

түрлерін шешудің алгоритмдерін игеруге баса назар аударылады. 

Теңдеулерді шешу әдістерін жалпылау процесінің келесі кезеңдерге 

бөлінеді: 

- осы типтегі қарапайым теңдеулерді шешу; 

- оларды шешуге қажетті әрекеттерді талдау; 

- теңдеуді дұрыс сандық теңдеуге айналдыратындай белгісіз санның 

мәнін табу; 

- күрделі теңдеуді шешу үшін әуелі орындауға болатын бөлігін есептеп 

алатынын үйрену; 

- шешім алгоритмін шығару және оны еске түсіру; 

- қарапайым емес осы түрдегі қарапайым теңдеулерді шешу; 

- оларды шешуге қажетті әрекеттерді талдау; 

- жеке шешім қабылдауды тұжырымдау; 

- алынған жеке қабылдауды үлгі бойынша пайдалану; 

- теңдеу шешу тәсілін меңгереді. 

Математика пәні мұғалімінің алдына қойған негізгі мақсаттарының бірі - 

оқушыларды теңдеулерді шешуге үйрету және кейіннен қорытынды бақылау, 

емтихан және одан әрі оқу барысында осы дағдыларды қолдана алу қабілетін 

дамыту. 

Төменгі сыныптарда теңдеулерді оқу негізінен білім алушылардың орта 

және жоғары сыныптардағы теңдеулерді шешуге дайындық кезеңі деп те 

қарастыруға болады. 
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Бастауыш сынып оқушыларын теңдеулермен, кезеңдерімен таныстыру 

барысында оқушылардың жас ерекшеліктерін, психологиялық дамуын ескере 

отырып, «теңдеу» ұғымын қарастыру үшін «математика» пәнінде өткен 

тақырыптарды, қарапайым ұғымдарды қайталау қажет: теңдік, шын теңдік, 

өрнектің мағынасы. Сондай-ақ әріптік өрнектерді оқу қабілетін қалыптастыру 

деңгейін де бағалау қажет. 

Теңдеудің шешімін табу үшін дәл осы теңдікке тура  келетін  

дәлелдердің осындай мәндерін табу міндеті болып табылады. Аргументтердің 

мүмкін мәндері қосымша шарттарға байланысты болуы мүмкін (бүтін сан, 

маңыздылық және т.б.). 

 Берілген функциялардың аргументтері (кейде «айнымалылар» деп 

аталады) теңдеу болған жағдайда «белгісіз» деп аталады. 

 Осы теңдікке жететін белгісіздердің шамалары осы теңдеудің 

шешімдері немесе түбірлері деп аталады. 

 Теңдеуді шешу дегеніміз – оның барлық шешімдерінің жиынтығын 

табу және теңдіктің дұрыстығын тексеру. 

Бастауыш сынып оқушыларына теңдеулерді шешуді үйретудің негізгі 

тәсілдерін 1-4 сынып бағдарламасымен сәйкес қарастырады: 

1-сынып оқушыларына проблемаларды шешуге арналған ұсыныстар: 

1. Тапсырманы мұқият оқып, оның не туралы ойлағанын елестетіп 

көрші? Егер елестету қиын болса, онда сурет салуға болады. 

2. Бастапқы деректерді таңдаңыз - сандар; Сұрақтың немесе шарттың 

түйінді сөздерін белгілеңіз. 

3. Шартты жазыңыз, егер мүмкін болса, сызба немесе сурет түрінде 

салыңыз. 

4. Мәселені бір қадаммен шешуге болатындығы туралы ойланыңыз. 

Егер ол жұмыс істемесе, тапсырманы оның құрамдас бөліктеріне бөліп көріңіз. 

5. Әрекет жоспарын жасауға тырысыңыз. Сіз ауызша немесе жазба 

түрінде жасай аласыз. 

6. Жасалынған іс-шаралар жоспарының мәселесін шешуге тырысыңыз. 

Мәселенің шешімін түсіндірулермен бірге қосыңыз. 

7. Мәселенің шешімін тексеріп, жауабын жазып алыңыз 

Төмендегі есептерге теңдеулер жасаңыз және оларды шешіңіз. 

а) Мерейде барлығы 8 қарындаш бар. 10 қарындаш алу үшін оған әлі 

қанша қарындаш керек? 

б) Сыныпта 13 орындық бар, барлығы 18 оқушы оқиды. Барлық 

оқушыға жетуі үшін тағы қанша орындық қажет? 

в) Оқушылар бақтан алма жинады. Екі күн бойы олар 14 алма ағашынан 

алма жинады. Егер бақта 19 алма ағашы болса, тағы қанша ағаштан алма 

жиналмай қалды? 

г) Цехта велосипедтер жөнделді. Шеберлер барлығы 15велосипедті 

жөндеу қажет. Оның 5-і 1 күнде жөнделді. Шеберлер жөндеуге қанша 

велосипедтер қалды? 

Теңдеулер жасау арқылы есептерді шығар: 
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а) Мектеп қоршауының ұзындығы 68 метр. Суретші қоршаудың 42 

метрін бояды. Боялмаған қанша метр қоршау қалды? 

б) Қаладан құм қоймасына дейінгі қашықтық 93 км. Түскі асқа дейін құм 

салынған жүк көлігі 56 шақырым жолды басып өтті. Түстен кейін ол неше 

шақырым жол жүруі керек? 

в) Жоспарға сәйкес комбайндар 30 келі мүкжидек жинауы керек. Кешкі 

ас алдында 19 кг мүкжидек жиналды. Жұмыс күні аяқталғанға дейін неше кг 

жидек жинау керек? 

г) Бір айдың ішінде механик 67 мотоциклді жөндеді. Егер айдың 

басында шеберханада 77 мотоцикл болса, оған қанша мотоцикл жөндеуге тура 

келді? 

Негізгі қасиеттері 

Теңдеулердегі алгебралық өрнектердің көмегімен амалдарды орындауға 

болады, атап айтқанда: 

 ұқсас терминдерді теңдеудің кез келген бөлігінде беруге болады; 

 теңдеудің кез-келген мүшесін оның белгісін керісінше ауыстыра 

отырып, оның бір бөлігінен екіншісіне беруге болады; 

 бірдей өрнекті теңдеудің екі жағына да қосуға болады; 

 бірдей өрнекті теңдеудің екі жағынан да алуға болады; 

 теңдеудің екі бөлігін де нөлден басқа санға көбейтуге немесе бөлуге 

болады. 

Осы операциялардың нәтижесінде пайда болатын теңдеулер бастапқы 

теңдеуге балама болады. Алайда, 4 және 5 қасиеттері үшін шектеулер бар: егер 

теңдеудің екі жағына бірдей өрнек қосылса (немесе егер сол өрнек теңдеудің 

екі жағынан алынады), онда ол белгісіз болса және бастапқы (бастапқы) 

баламаға тең емес теңдеу аламыз.[4] 

Бірақ егер біз теңдеудің екі жағына бірдей өрнек қоссақ (немесе 

теңдеудің екі жағынан бірдей өрнекті алып тастасаңыз), онда ол белгісіз және 

берілген теңдеудің түбірі болып табылмайтын белгісіз мәндер үшін ғана 

мағынасын жоғалтады, онда бастапқыға тең болатын теңдеу аламыз. 

Теңдеудің екі бөлігін белгісізі бар өрнекке көбейту немесе бөлу 

сәйкесінше сыртқы тамырлардың пайда болуына немесе тамырлардың 

жоғалуына әкелуі мүмкін. 

Теңдеулерді шешу арқылы оқушы бойынан арифметикалық амалдардың 

қасиеттері туралы білімді қалыптастыруға және есептеу дағдыларын 

қалыптастыруға, оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. 

Математикадан есепті шешудің жоспарын іздеуді бірінші кезекте жалпы 

талдау (аналитикалық әдіс) арқылы жүзеге асыруға болады, яғни «сұрақтан 

дерекке» негіздеу; екіншіден, «мәселенің деректерінен сұраққа көшу» 

(синтетикалық әдіс) пайымдаудың көмегімен; үшіншіден, мәселенің объективті 

немесе графикалық моделінің (диаграммасының) көмегімен, сонымен қатар 

оған иллюстрациялар. Мұнда оқушыларға арналған проблеманы шешуге 

арналған жалпы ұсыныстар мен кеңестер берілген. Олардың негізгілері: 



316  

1) тапсырманың мазмұнын талдап, қажет болған жағдайда оның 

сызбалық немесе басқа визуалды моделін құруға; 

2) тапсырманың түрін (түрін) тану, өйткені нәтижесінде сіз оны 

шешудің дайын жоспарын ала аласыз (әдіс, техника, алгоритм); 

3) тапсырманы бұрын шешілген міндеттермен салыстырыңыз, қажет 

болған жағдайда оны азайтуға болатын бұрын шешілген мәселелермен 

салыстырылатын бөліктерге бөліңіз. 

Сабақтың әр кезеңінде математиканың құралдарын дамытуға 

бағытталған оқушылардың негізгі қызметі осы ақпаратты шешуге өте қолайлы 

және сабақтың мақсатына жету үшін шешілуі керек арнайы таңдалған 

математикалық және білім беру мәселелерін шешуден тұрады. Мәселені 

шешуде, әсіресе дамушы сипатта, ең маңыздысы - оқушының жан-жақты  

дамуы үшін, әсіресе оның қабілеттерін дамыту үшін шексіз мүмкіндіктері бар 

шешім. 
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КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ТӘЖІРИБЕСІНДЕ БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА 
БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ПАЙДАЛАНУ 

 

Аннотация: Қазақстанда жаңаша білім беру жүйесін іске асыруда, 
сондай-ақ заман ағымына қарай оқытудың белсенді әдістерін пайдалану – 
білімнің кез-келген саласын жаңаша бағыттарға бет бұрғызуда. Аталған оқыту 
әдісі – игілікі істің бастамасы Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық  
колледжінде кәсіптік білім беретін оқу ордасында ветеринар, агроном, 
зоотехник мамандарын даярлау барысында жүйелі бағытта жүзеге асуда. 
Осыған орай мақалада биология сабағында белсенді оқыту әдістерін пайдалану 
және оқыту тәжірибесі ұсынылады. 

Түйін сөздер: белсенді оқыту әдісі, биология сабағы, тәжірибе. 
Биология сабағында белсенді оқыту әдістерін қолдану оқу үрдісінің 

сапасының негізгі өлшемі болып табылатыны белгілі. Белсенді оқыту әдіcі 
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студенттердің білім-біліктілік деңгейлерін, интеллектуалдық дәрежелерін, 
іскерлік шеберліктерін арттыра отырып, Техникалық және кәсіптік білім беру 
жағдайында арнайы пәндерді игеру мен студенттердің кәсіби шеберліктерін 
арттыруда, бәсекеге қабілетті маман қалыптасуына алғы шарттарды 
қалыптастыратын бірден бір оқытудың тиімді тәсілі болып келеді. Осыған 
сәйкес биологияны оқыту бірізді жүйеде, әрі технология бойынша жүргізілуі 
қажет. Сонымен бірге қысқа мерзім ішінде жақсы табысқа жететіндей дәрежеде 
ұйымдастырылып, әр студент білім алу барысында өзін белсенді субъект 
ретінде сезінуге тиіс жағдай жасалады. 

Студент белсенділігін қалыптастыру барысында бұған тәжірибе мен 
біліктілікті және оқу нәтижелерінің беріктігін де ұштастыру қажеттігінен, 
биология пәні оқытушысының белсенді оқыту әдістерін кешенді түрде 
қолданып бекітуі келіп шығады. Өйткені бұл құбылыс оқу үрдісін сапалы 
ұйымдастыруды көздейді, әрі биология пәні бойынша мүдде еткен білім 
сапасын арттыруға біліктілік пен сапаны қалыптастыратыны анықталды. 

Білім беру орнында тұрмайды, ол түбегейлі қайта құрылады, оқытудың 
белсенді әдістері күннен-күнге жаңартылып енгізілуде, оның барысында 
оқушылар өзінің функционалдық сауаттылығын өз бетінше дамытады, "білім 
мен ғылымның шыңына жету", қатарластарымен қарым-қатынас жасаудың 
қатысымдық дағдыларын дамытуға және өз жолында туындаған мәселелерді 
шешуге мақсатпен және шығармашылықпен қарайды. 

Биология сабағы әр түрлі әдістемелік тәсілдерді және жаңа 
технологияларды қолдана отырып жүргізуді талап етеді. Сол мақсатта тәжірибе 
жүзінде биология сабағында белсенді оқыту әдістерін пайдаланумен 
үшінөзектіпроблема болып табылады. Әрбір студенттің сабақта өз қабілеттерін 
көрсетуі, материалды талқылауға қатысуы, сұрақтарға жауап беруі сияқты 
белсенді іс-әрекеттері үнемі менің назарымда. 

Өз тәжірибемде оқытудың белсенді әдістерін енгізу нәтижесінде топтың 
барлық білім алушылары сабақта үлкен қызығушылықпен және ықыласпен 
жұмыс істейді,олардың жұмысының белсенділігі айтарлықтай артады.Осы 
жерден біз олардың сабақтағы белсенділік дәрежесі мұғалім жұмысының 
әдістері мен тәсілдеріне ажырамас жауапты реакция екенін көре аламыз. 

Сабақта әдісті таңдау сәйкестікке негізделеді: оқыту мақсаты, 
оқушылардың білімі. Тәжірибе жүзінде биология сабағында келесі белсенді 
оқыту әдістерін қолдандым: 

* "Ми шабуылы"; 
* "Сандықша"; 
* "Джигсо"; 
*"Бинго"; 
* Шығармашылық тапсырмалар-ғылыми мәтіндегі қателерді түзету; 
* Шағын топтарда жұмыс істеу – қызықты биологиялық есептерді 

шешу;  

* Проблемалық оқыту; 
* Сайыс-викториналар, "әрі қарай, әрі қарай» …ойыны ; 
* Интерактивті дәріс; 

* Оқушы мұғалім рөлінде; 
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* АКТ қолдану; 
* Жобалық әдіс және т.б. 
Сонымен қатар студенттер жұппен жиі жұмыс істеді. Тәжірибе 

көрсеткендей, аталған әдіс студенттердің сабақ барысында алған теориялық 
білімдерін меңгеруіне тиімді әсер етеді. 

Оқытудың белсенді әдістерін қолдану кезінде студенттер мен  
мұғалімнің бір мағыналы кеңістікте болуы маңызды болып табылатыны белгілі 
болды; шешілетін есептің проблемалық өрісіне бірлесіп енгізу, яғни бірыңғай 
шығармашылық кеңістікке қосу; міндеттерді шешуді іске асырудың құралдары 
мен әдістерін таңдауда келісу; міндеттерді қабылдауға және шешуді жүзеге 
асыруға ілеспе жақын эмоционалдық жағдайға бірлесіп кіру. Осының барлығы 
білім беру процесінің барлық қатысушыларын жақындастырады және 
студенттердің білім сапасына оңтайлы әсер ететіні анықталды. 

Сонымен қатар биология сабақтарында студенттердің белсенділіктерін 
артуы АКТ қолдану арқылы жүзеге асады. Биология курсында жаңа ақпараттық 
технологияларды пайдалану студенттердің мотивациясы төмен болғанда білім 
деңгейін жақсы көтереді. Компьютермен жұмыс істеуге қызығушылықтың 
есебінен осы технологияны қолдану оқыту сапасын арттырудың кепілі болып 
табылады. Биология сабақтарында компьютерді қолдану сабақты көрнекі және 
қызықты етеді. 

Сабақта сандық білім беру ресурстарын пайдалану да студенттердің 
мотивациясын арттыруға оң әсер етеді. Студенттер өз қызметінің динамикасын 
оқу үдерісіне белсенді қатысқанда және пассивті түрде қатысқанда көріп, 
мұғалім ұсынған барлық ресурстарды барынша пайдалану өте маңызды деген 
қорытынды жасайды. Мотивация артады. Әдетте, біздің колледжде білім 
алушылар сабақта барлық қызмет түрлерін қуана орындайды. Осындай 
фавориттердің бірі биология бойынша виртуалды зертханамен жұмыс істеу 
болып табылады, ол белгілі бір биология тақырыптарына арналған. 

Биология сабақтарында АКТ-ны қолдану жалпы көру жадының 
дамуына, материалды фрагменттік беру есебінен маңызды нысандарға назар 
аударуға ықпал етеді. Презентация бір уақытта бірнеше компоненттерді 
біріктіруге мүмкіндік береді: мәтін, сурет, анимация, дыбыстық сүйемелдеу 
және басқа элементтер. Мультимедиялық презентация түрінде оқу материалын 
беру оқу уақытын қысқартады, білім алушылардың денсаулық ресурстарын 
босатады. 

Биология сабағында студенттердің сабақтағы белсенділіктерін арттыру 
мақсатында, уақытты тиімді пайдалана отырып кері байланыс орнату 
барысында ақпараттық-коммуникативті технологияның мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып, мынадай әдіс-тәсілдерді сабақта жиі қолдандық: «Kahoot», 
«Mussic box», «Learning apps», «Tarsia», «Class time», «Master-test». 

Мысалы, «Kahoot», «Quizlet» бағдарламаларын «Тішілік үшін күрес 
және оның түрлері», «Макроэволюция» тақырыптарын өту барысында 
студенттердің білімін тексеру үшін логикалық тапсырма және викториналық 
ойын ұйымдастыру барысында пайдалансам, сабақтың қорытынды бөлімінде 
«Learning  apps» бағдарламаларын  тегін интернет  сервис  арқылы пайдаланып, 
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онлайн тест өткіздім. Бұл студенттердің қысқа уақыт ішінде білімдерін  
бағалап, уақытты ұтымды пайдалануға болатынына көзімді жеткізді . 

Бұндайәдіс-тәсілдерді қолдану барысында студенттің сабаққа деген 
қызығушылықтарының артқандығын аңғардым. Сабақ барысында қолжетімді 
ресурстарды дұрыс, әрі ұтымды пайдалану студенттердің ақпараттық 
құзыреттіліктері мен белсенділіктерін арттырады. Қажетті құралдар ретінде 
заманауи техникалар- компьютер, проектор және оқушылардың  
смартфондарын пайдалана отырып,биология сабағын өткізу тәжірибемізде 
сабақтың қалыптасқан дәстүрлі түрінен дәстүрлі емес сабақтың түрлерін 
пайдалану тиімділігіне көзіміз жетті. Осы орайда биология сабақтары  
оқытудың жаңаша әдісіне негізделіп құрылады. Ондағы мақсатымыз 
студенттердің мүмкіндіктерін ескере отырып, білімдерінің жаңа сапалық сатыға 
көтерілгенін дәлелдеу болып табылады. 

Белсенді оқытудың бір бағыты-проблемалық оқыту әдістерін қолдануға 
назар аударатын болсақ, олар мұғалімге студенттерді қарама-қайшылыққа 
итермелеуге және оны шешу тәсілін өзі табуға мүмкіндік беретінін байқадық. 
Сондай-ақ осы әдістің маңызды құрамдас бөлігі қандай да бір құбылысты 
әртүрлі ұстанымдардан (эколог, биолог, қала тұрғыны және т.б.) қарау; 
салыстыру, жинақтау және қорытындылар, фактілерді салыстыру; жалпылауға, 
негіздеуге, нақтылауға, ойлау логикасына арналған мәселелер болып табылады; 
проблемалық міндеттерді шешу (жеткіліксіз немесе артық деректермен, 
мәселені қоюдағы белгісіздікпен, қарама-қайшы деректермен, көрінеу 
жіберілген қателіктермен, шешу уақыты шектеулі, "психологиялық 
инерцияны"еңсеруге бағытталады). Проблемалық оқыту әдісін тиімді 
пайдалану үшін өзекті міндеттерді нақты таңдау қажет; оқу жұмысының 
әртүрлі түрлерінде проблемалық оқытудың ерекшеліктерін анықтау қажет 
болып табылатыны белгілі болды. Биология сабақтарында оқытудың белсенді 
әдістерін қолдану арқылы оқушылардың пікірталас қызметін (дискуссиялық 
карталар), проблемалық-тәжірибелік пікірталастарды, семинарларды, 
проблемалық-зертханалық сабақтарды, зерттеу-сабақтарын және т.б. 
ұйымдастыру қажет деп ойлаймыз. Биология сабақтары үшін ең оңтайлы 
сабақтар-аукцион-сабақ; пресс-конференция-сабақ; консилиум-сабақ және т.б. 

Тәжірибе жүзінде биология сабағында белсенді оқыту әдістерін 
пайдаланудан келесідей қорытынды жасауға болады: 

Биология сабағында белсенді оқыту әдістерін пайдалану білім беру 
мәселелерін әртүрлі аспектілерде шешуді қамтамасыз етеді: 

* оң оқу мотивациясын қалыптастыру; 
* білім алушы тұлғасының коммуникативтік-эмоциялық саласын 

дамыту; 
* әрбір оқушының жеке-жеке мүмкіндіктерін ашу және олардың көрінісі 

мен дамуы үшін жағдайларды анықтау; 
* оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру; 
* шығармашылық қабілеттерін және ойлау қабілеттерін дамыту; 
* білім алушыларды білім беру үдерісіне белсенді тарту; 
* дербес қызметті ынталандыру; 
* танымдық процестерді дамыту-сөйлеу, есте сақтау, ойлау; 
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* оқу ақпаратының үлкен көлемін тиімді игеру; 
* дербес ақыл-ой еңбегінің дағдыларын дамыту; 
* әмбебап дағдыларды дамыту. 
Тиімді тұлғаны қалыптастыруда, студенттердің қабілеттерін дамытуда, 

сапалы біліммен, шеберлікпен дағдылармен қамтамасыз етуде көптеген ата- 
аналар үшін өз бетінше өмір сүруге дайындауда кәсіптік білім беру 
мекемелерінің рөлі бүгінгі күні айқын болып табылады. Биология сабақтары 
барысында білім мен бірліктің ынтымақтастығы орныққан, студенттер өмірлік 
дағдылар мен қасиеттерге ие болып, тәжірибе жүзінде оқу үрдісінде белсенді 
оқыту әдістерін қолдана отырып оқытатын білім ордасы,әрқашан айқын 
бәсекелестік пен артықшылыққа ие болатыны анықталды. Мысалы, ауыл 
шаруашылығында таптырмайтын мамандықтар: ветеринар-техник, агроном, 
зоотехник, ара, марал өсіруші біліктіліктері. Аталған мамандарды даярлауда 
бәсекеге қабілетті, кәсіби шеберліктің дамуына алғы шарттарды 
қалыптастыратын бірден бір пән – биология. 

Студенттердің танымдық белсенділігінің деңгейі де биология 
сабақтарында белсенді әдістерді, оларға сәйкес әдістемелік тәсілдер мен оқыту 
құралдарын қолдануға байланысты болады. Сондықтан оларды таңдауды 
заманауи биология сабағына қойылатын ең маңызды талаптардың бірі ретінде 
қарастыру керек деп ойлаймыз. 
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ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ОЙЫН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 

 

Оқушының пәнге деген қызығушылығын артттыру - мұғалімнің өз 

еңбегін ұтымды ұйымдастыра отырып, жаңа сабақ үлгілерімен оқушыларды 

зерттеушілікке баулу, оқушыларға сұрақ қою, эксперименттік тапсырмаларды 

шешу, танымдық ойындар ұйымдастыру арқылы іске асады. 
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Оқушылардың тану қызметін жоғарылату мәселесі оқытудың тәжірбиесі 

теориясында әрдайым көкейкесті мәселе болды. Іздену жолдары арқылы 

оқытушылар (ұстаздар) әр түрлі оқыту әдістерін меңгеріп, іскерлік және 

дидактикалық ойындар мен жаңа технологияларды қолданып келеді. 

Педагогикалық ойын айқын қойылған мақсатпен, оған сәйкес педагогикалық 

нәтижесімен, оқу-танымдық бағытпен ерекшеленеді. Ойын арқылы оқыту – 

кәсіби қызметін, адамгершілік қарым-қатынастармен және жеке 

қиындықтармен сабақтас мәселелердің шешімін табуға мүмкіндік береді. Оқу 

үрдісінде ойын технологияларын енгізу барысында құндылық бағыттар мен 

кәсіби қызметтің негіздері қалыптасып, әлеуметтік өзара әрекеттесу сәті іске 

қосылады. Ойын функциялары: үйлесімділік, болжамдылық, әлеуметтік 

түзету(коррекция). 

Сабақтарда ойын технологияларын сауатты қолдану – арнайы білім 

мақсаттарынан басқа оқушылардың жеке тұлғалық, эмоционалдық, 

коммуникативтік мәселелерінің шешімін табуға, педагог пен бала арасындағы 

қарым-қатынастарды жақсартуға ықпал етеді. Педагогикалық қызметте ойын 

технологияларын қолдану – құзыреттіліктер негіздерін қалыптастырудың 

жолдары. 

Оқушының алдында, экранда пайда болатын ертегідей қаһармандар, 

қиял-ғажайып қалалар, виртуальды кейіпкерлер оған ақпараттық 

құзыреттіліктің қалыптасу үрдістеріне белсене кіруге көмектеседі: 

-берілген ақпараттың ішінен қойылған міндетті шешуге қажетті 

ақпаратты бөліп алу қабілеттілігі; 

-графикалық түрде ұсынылған қарапайым ақпаратты мәтін ақпаратына 

айналдыру; 

-берілген презентацияда ұсынылған мәліметтің жеткіліксіздігін көрсете 

отырып, сұрақтар қою. 

Бүгінгі таңда көптеген компьютерлік мультимедиалық программалар, 

компьютерлік дидактикалық ойындар мен оларды құрудың тәсілдері бар. 

Мұндай ойындар оқу материалдардың есте сақталуы мен ұғынылуына жақсы 

ықпал етеді. Осындай түрлі ойындар оқушы қиялын ғана дамытпай, 

оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Оқушы өз 

мүмкіндіктерін ашып, жаңалыққа, бәсекелестікке ұмтылады. [№2, 17 б] 

Информатика пәнін оқытуда мұғалім балалардың ой – өрісі мен 

танымдық қабілеттерін дамыту, өз ойын жеткізе білу дағдыларын  

қалыптастыру мақсатында жаңа технологияларды кеңінен қолданған дұрыс. 

Еліміздің - жас ұрпаққа заман талабына сай білім беру әр ұстаздан 

шығармашылықпен жұмыс істеуді, үлкен ізденісті талап етеді. Оқушының жеке 

тұлғасын, оның рухани әлемін, қабілеті мен ынтасын дамыту бүгінгі таңдағы 

негізгі мәселенің бірі. Оның себебі оқушы өз бетімен ізденіп жұмыс істеуге, өз 

бетінше алған білімдерін тәжірибеде, өмірде пайдалануды үйренбеген. Сол 

үшін де оқушының өзіне сенімін арттыру, шығармашылығын дамыту 

мақсатында мұғалімнің әр сабағы әр түрлі, жан-жақты болуы керек. [№3, 10-б] 
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Сабақ мазмұнының теориялық-практикалық құндылықтары жоғары 

болған сайын оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу өте тиімді жүргізіледі. 

Мұғалімнің әр сабағы оқушының сезіміне, ынтасына әсер етуі керек. Ол үшін 

сабақ құрылымы көп түрлі оқыту әдістерімен, мұғалімнің дайындығы, ізденісі 

жоғары деңгейде болуы керек. Оқушыларға білім негізін меңгертудің әдіс- 

тәсілдері сан-алуан.Оны таңдап алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты. [№1, 

7- б] 

«Сабақ – мұғалімнің педагогикалық мәдениетінің айнасы»,- деп 

көрегендікпен әйгілі ағартушы А.Сухомлинский тұжырымдаған болатын. 

Сондықтан сабақ беру дегеніміз –әр тұрлі педагогикалық тәсілдер жиыны, 

тұрақты шығармашылық ізденіс деп ойлаймын. 
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ӘОЖ 371.3.4 

ЖУМАГУЛОВА С.Р. 

«№30 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ, Алматы облысы, Талғар ауданы 

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ЕСЕПТЕРІН ШЕШУДІҢ ОҢАЙ ЖОЛДАРЫ 

Уақыт өте келе білім берудің мақсаттарының көбеюіне, мектептегі 

дайындауда жаңа шарттардың пайда болуына, білім беру стандартының 

өзгеруіне байланысты бұл оқу пәнінің мазмұны өзгеруде. Сонымен қатар, 

ғылымның үздіксіз дамуы, оның жаңа бөлімдері мен бағыттарының пайда 

болуы математика пәнінің мазмұнының өзгеруін талап етеді. Математиканың 

оқу курсы үнемі математика – дамушы ғылым мен математика – оқу пәні 

арасындағы келіспеушіліктерді жеңіп отыруы тиіс. Ғылымның дамуы 

математикалық білім берудің мазмұнының үздіксіз жаңаруын, оқу пәнінің 

ғылыммен ұштастырылуын, мазмұнының қоғамдағы әлеуметтік  

қажеттіліктерге сай болуын талап етеді. Мемлекеттік білім стандартында 

математика мұғалімдеріне кәсіби жан-жақты теориялық және практикалық 

білім мен дағдыларды, әлеуметтік және гуманитарлық пәндер негіздері 

өнерпаздық қабілеттерді, оқыту мен ақпараттық технологияларды пайдалану 

дағдыларын, іскерлік машықтарын жан-жақты меңгерту көзделген.[1,88 б] 

Осы тұрғыда математика берілетін математикалық білім мазмұны мен 

оқушылардың дайындықтарының міндетті деңгейіне қойылатын  талаптар 

басты назарға алынады. Мектепте берілетін математикалық білім мазмұны 

қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру, сандар нумерациясы,  
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алгебра элементтері, геометрия элементтері, шамалар және оның өлшем 

бірліктері деп аталатын бөлімдерден тұрады[3]. 

Әрбір мұғалім математика пәнінде оқушыларды терең ойлай білуге, 

олардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, өз бетінше жұмыс жасай 

білуге үйрету мақсатын қояды. Бұл мақсатты орындау, яғни оқушылардың 

білім, білік, дағдысын, өзіндік танымын қалыптастыру – нақты 

ұйымдастырылған кезеңдер арқылы жүзеге асырылатын күрделі үрдіс.  

Жалпыға міндетті орта білім стандарттарында (жалпы білім) білім объектісі 

ретінде – білім мазмұны алынған болса, өркениетті елдердің тәжірибесінде 

білім объектісі ретінде - оқыту нәтижесі алынған. Осыған  орай  білім 

мазмұнын жаңарту мен оқытудың инновациялық әдістерін өндіру бүгінгі 

күннің талабы болып отыр. 

Білім сапасы оның төрт сипатын білім – құндылық, білім - жүйе, білім – 

тәрбие, білім – нәтиже біртұтас қарастыра отырып, олардың ішінде білімнің 

құндылық ретіндегі және білімнің нәтиже ретіндегі сипатына мән берумен 

тікелей байланысты. 

«Математика» білім саласы бойынша күтілетін нәтижелер білім 

мазмұнының жетекші компоненттері және білім, түсіну, қолдану, жоғарғы 

сипаттағы біліктер деп аталатын категориялар арқылы бейнелеген оқу 

материалдарын меңгеру деңгейлерін ескере отырып анықталады. Мұнда басты 

есте болатын нәрсе – оқушылардың математикалық мәдениетін көтеру, 

математиканы оқып- үйренуге ынталандыру, нақты дағдыларды бекіту.Қазіргі 

кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы 

бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы қарастырылған 

мәселелер реті болашақ математика мұғалімдерінің оқушылардың 

математикалық білімін тереңдете және кеңейте түсуімен байланысты 

шығармашылық ізденісін қамтамасыз етеді. Оқушыларға математиканы 

оқытудың әдістемелік жүйесінің өзіндік ерекшеліктерін сипаттайтын 

әдістемелік ережелер, сондай-ақ оқытуға тұлғалық-іскерлік және дамытушылық 

тұрғыдан қарау әдістемелік құрал мазмұнын құрайды[2]. 

Адамның жеке басын қалыптастыру негізі мектепте қаланатыны 

бәрімізге белгілі. «Мектептің негізгі міндеттері – баланың жеке басының 

алғашқы қалыптасуын қамтамассыз ету; олардың қабілеттерін ашып, дамыту, 

оқуға деген ынтымақтастық тәжірибесінің берік дағдыларын меңгерту»,- 

делінген. Оқушыларға ұлттық мазмұндағы есептердің қыр-сырын жетік таныту, 

қабілеттерін шыңдау, кез-келген ортада өзін еркін ұстауға, Қазақстан 

Республикасының азаматы деген атқа лайық болатындай етіп тәрбиелеу – біздің 

міндетіміз болмақ. Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – 

маңызды іс. Бұл мәселе көптеген жылдар бойы қарастырылып келе жатыр. 

Сондықтан, матеметиканың қиындығына, күрделілігіне қарамастан, болашақ 

ұрпақты осы пәнге қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор 

мектепте оқытуда орындалады. 

Бүгінгі бөбек – ертеңгі азамат – қоғам иесі. Балғын бөбектерге ең алғаш 

жол көрсетуші, бағыт беруші – мектеп мұғалімдері. Ақ жүрек балғын 
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бөбектерге білім мен тәрбие есігін ашу мектеп мұғалімдеріне абыройлы да 

жауапты жұмыс жүктейді. 

Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай 

жетілуіне ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Мұғалім – оқушы атаулыға үлгі 

болатын өмірінің сан алуан жолынан адаспай өтуде оған бағыт беріп, жөн 

сілтеуші, баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да 

сол сияқты ізгі қасиеттерге баулитын жан. 

Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты 

мәселелердің бірі болып отыр. Оқушының білім деңгейін көтерудегі басты 

тұлға – ұстаз екені бәрімізге белгілі[3]. Оқушының білім деңгейін көтеру 

дегеніміз – оқушыны жан-жақты тәрбиелеп, ғылым негіздерінен берік білім 

беру, болашақ қоғамға пайдалы қызмет ететін азамат етіп шығару. Оқушының 

бойындағы білімін ары қарай тереңдетіп, жетілдіре түсу. 

Қазіргі қоғамымызда болып жатқан түбірлі өзгерістерге байланысты 

әрбір мұғалім оқытудың сан қилы әдістері мен формаларын білуі қажет. Сабақ 

барысында шәкірттің білімге құштарлығын арттыру, өздігінен ойлау қабілетін 

жандандыру, еңбек етуге баулу, жауапкершілік сезімін қалыптастыру 

мұғалімнің басты талабы. 

Жаңа талаптарға сай көптеген этнопедагогикалық элементтерін 

қолданып оқыту технологиялары бар. Солардың бірі – профессор Ж.Қараевтың 

деңгейлеп оқыту технологиясы. Бұл технология оқушының ой-өрісінің 

дамуына, пәнге деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Әрбір 

тарау бойынша деңгейлік тапсырмалар –дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді, өйткені ол оқушының ойлауын, елестету мен еске сақтауын, 

белсенділігін, дағдысын, білім сапасын қамтамасыз етеді. 

Еліміздің, қоғамның экономикалық, саяси, мәдени дамуына үлес 

қосатын әлемдік өркениетке көтерілетін білімді де мәдениетті, парасатты 

азамат тәрбиелеп шығару ұстаздар қауымының бүгінгі таңдағы басты міндетті. 

XXІ ғасырдың жан-жақты зерделі, дарынды, талантты адам қалыптастыру 

бағытындағы білім беру ісі –бүгінгі күн талабы. 

Бұл талапқа жету жолы-білім берудің тиімді жолдарын таңдай білу. 

Сондай тиімді жолдардың бірі – этнопедагогикалық элементтерін қолданып 

математика пәнін деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту.Оны меңгеру 

мұғалімнің өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдесін ұйымдастыруына көмектеседі. 

Оқытудың жаңа технологияларын алдымен жете меңгеріп, одан соң оқу 

мазмұнына, оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне қарай 

таңдап пайдаланудың маңызы зор. Осы технологияны қолдану негізінде әрбір 

бала бойындағы дара қабілет анықталады, әр оқушы әр сабақ кезінде жаңа білім 

қосып қана қоймай, соны өзі игеріп, ізденіп, пікір таластыру деңгейіне жетіп, 

даму үстінде болады. 

Этнопедагогикалық элементтерін қолданып деңгейлік оқыту мақсаты 

- әр сыныпта әр топтың, әр оқушының қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне сай 

жалпы білім беру. 
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- болашақ математикалық білімдермен қатар ұрпақ ұлттық дәстүрде 

тәрбие алады. 

- дәстүрлі оқытуға тән ерекшелік оқушылардың барлығы бірдей тең 

дәрежеде оқытуды қабылдамайды. Оқыту мазмұны әр сыныпқа, топқа, 

оқушыларға білімді қабылдау қабілетіне сай ұсынылады. 

- мұғалімнің білімі нашар оқушыларға көмектесу қабілеті жоғарыларға 

ерекше назар аударуға мүмкіндігі болады. 

- оқушының өз қабілеттерін терең жан-жақты жүзеге асыруға 

мүмкіндігі болады. 

Математикалық білім беру саласындағы болып жатқан өзгерістер соңғы 

жылдары педагогикалық білім алатын болашақ мамандарға, олардың кәсіби 

дайындықтарына елеулі талаптар қоюда. Әсіресе, жоғарғы сыныптарда 

математикалық білім алуға қойылатын талаптар күрделі де сан-салалы болып 

отыр. 

Математика пәнін оқыту әдістемесінде этнопедагогика элементтерін 

қолдану және ұлттық ерекшеліктерді есепке алу маңызды проблемаларлдың 

бірі болып саналады. 

Мектептерде математиканы оқыту мектепке сабақ және сабақтан тыс 

жүргізілетін сабақтар формасында жүзеге асырылады 

«Математика» білім саласы бойынша күтілетін нәтижелер білім 

мазмұнының жетекші компоненттері және білім, түсіну, қолдану, жоғарғы 

сипаттағы біліктер деп аталатын категориялар арқылы бейнелеген оқу 

материалдарын меңгеру деңгейлерін ескере отырып анықталады. Мұнда басты 

есте болатын нәрсе – оқушылардың математикалық мәдениетін көтеру, 

математиканы оқып- үйренуге ынталандыру, нақты дағдыларды бекіту, бұл 

бағытта халқымыздың ұлттық дәстүрін қолдану жоғары нәтижеге әкеледі. 

Математикалық білімдер мен дағдылар кез келген кәсіпте, әсіресе, 

жаратылыстану ғылымдарымен, техникамен, және экономикамен байланысты 

салаларда өте қажет. Математикалық білімсіз және ойлаусыз журналист те, 

дәрігер де, лингвист те күн көре алмайды. Математикалық білім беру тұлғаны 

қалыптастыруда ерекше рөл атқарады[2]. 

Математикалық білім берудің басты мақсаты «дүниетану заңдарын 

түсіндіру», қисынды пайымдауға үйрету алға қойылған міндеттің мәнін түсіне 

білуге тәрбиелеу болып табылады.Математика адамзат мәдениетінің ажырамас 

бөлігі бола отырып, өнер сияқты адамның рухани жан дүниесінің қалыптасуына 

ықпал етеді. Математика адамда ақыл-ой адалдығын, шындыққа ұмтылуды 

тәрбиелейді. 

Ұлттық педагогиканың әлеуметтік бағыттылығы, әсіресе көне жазба 

ескерткіштерде мақалдар мен мәтелдер, ертегілер мен жырлар, бата, тілек 

секілді тәрбие құралдарында толығырақ бейнеленген. Қазақ 

этнопедагогикасының қайнар-бұлағы біздің заманымызға дейінгі дәуірден 

бастау алады. Ұлттық мәдениеттің тегі сол ұлттың ұлт болып қалыптаспай 

тұрған кезінен бастап–ақ жеке ұлыстардың ұрпағын тәрбиелеуден туындағаны 

белгілі. Математика сабақтарында нақты мысалдар арқылы түсіндірілетін сабақ 
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оқушы білімін үнемі толықтырып отырады. Біріншіден, тәрбие беру ұтымды әрі 

ұтқыр түрде жүргізіледі. Екіншіден, сабақтың мазмұны байып, 

құндылығы артады, оқушылардың білімі молаяды. Егер мұғалім кезекті 

сабағында тақырыпты меңгертуде шәкірттерді ойландыруға, білімін 

толықтыруға, тұлғалық мәдениетін дамытуға көңіл  аударса,  келесі  бір  

сабақты халқымыздың дәстүр-тұрмыс, салт-сана көріністеріне негіздеп, қазіргі 

жеткіншек жете біле бермейтін халықтық ұғым-түсініктерді, жөн- 

жоралғыларды бүгінгі өмірге жанастыра көңіл аудартса, сол арқылы танымдық 

мақсат қояды. Сөйте отырып, ұлттық салт-дәстүрді қадірлей білуге, 

адамгершілікке, ізгілікке, ұлттық тәлім-тәрбие беруге назар аударылады. 

Ұлттық дәстүрлі мәдениеттердің қазіргі замаңғы технологиялармен 

интеграциясы оқушылардың математикаға деген қызығушылығын арттырады 

Математикалық этнопедагогика тұрғысынан оқытудың теориялық негізі 

бұл бағытта халықтың ролі туралы философиялық дүниетанымын, оның рухани 

және материалдық мәдениетінің мәнін түсінуге, халқының дәстүрлерін игеруге, 

халқының моралдық тәлім тәрбиесі жөнінде білім алуға септігін тигізеді. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Бөлеев Қ. Болашақ мұғалімдерді оқушыларға ұлттық тәрбие беруге 

кәсіби дайындаудың теориясы мен практикасы.-Алматы: Ғылым,2011. 

2. Ұзақбаева С. Жоғары мектеп студенттеріне этнопедагогикалық білім 

беру тұжырымдамасы.-Алматы: Өнер,2009 

3. Қазақстан Республикасы жаңа формация педагогының педагогикалық 

білім беру тұжырымдамасы.-Астана,2005. 

 
 

ӘОЖ 371.3.5 

КАРМЕНХАН Д. 

«Тимирязев қазақ жалпы білім беретін мектеп-интернат» КММ, СҚО, 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ ПӘНІ САБАҒЫНДА ЖАҢАША ОҚЫТУ 

АРҚЫЛЫ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУ 

 

Қазіргі таңда жеткіншек ұрпақ — мектеп оқушыларына білім беруге 

ерекше көңіл бөлініп келетіні белгілі.. 

Кез — келген пәнді оқытуда ұстаздарға қойылатын басты талап — 

жаңаша оқытып,жаңа әдістерді қолдана отырып, оқушыларға сапалы білім 

беру.Сонымен қатар бүгінгі таңда қазақ тілі пәні мұғалімдерінің кәсіби 

құзырлылығы құрылымынан оқытудың ақпараттық – коммуникациялық 

технологиялары ерекше орын алады. 

Қазақ тіліндегі төл дыбыстарының, сөзінің сөз тіркесінің, сөйлемнің 

өзіндік болмысын танып-білу барысында ғана және сол үшін ғана емес, жүйе 
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теориясының заңдылықтарын ғылымның барлық саласында қолдану жолдарын 

меңгеру қажет екенін түйсігімен түйсінуі барысында ғана қалыптасады. 

Қазақ тілін оқытуда талдау әдісін оқушыға дұрыс үйрету арқылы қазақ 

тіліндегі дыбыстарды, сөз құрамын, сөз тіркесін, сөйлем мүшелерін т.б. өз 

бетімен анықтай білу дағдылары қалыптастырылады. 

Қазақ тілін жаңаша оқыту барысында сабақта жан-жақты 

технологияларды ұтымды қолданып, шығармашылықпен жұмыс жасауына 

мүмкіндік туғызып отыру қажет. Оқыту кезең бойынша ұйымдастыру, сол 

арқылы әрбір кезеңде оқытудың мазмұнын, формасын, әдістерін және 

құралдарын сәйкестендіріп таңдап алуды, нәтижелерді кезең бойынша 

диагностикалауды есепке алу негізінде дидактикалық міндеттерді қою мен 

шешудің логикалық бірізділігін қамтамасыз ету керек. Білім берудің жаңа 

парадигмалары негізіндегі жеделдете оқытудың мәні айқындалып, 

ұстанымдары нақтыланады. 

Қазақ тілін жаңаша оқыту барысында сабақта жан-жақты 

технологияларды ұтымды қолданып, студенттердің шығармашылықпен жұмыс 

жасауына мүмкіндік туғызып отыру қажет. Оқыту кезең бойынша 

ұйымдастыру, сол арқылы әрбір кезеңде оқытудың мазмұнын, формасын, 

әдістерін және құралдарын сәйкестендіріп таңдап алуды, болатын нәтижелерді 

кезең бойынша диагностикалауды есепке алу негізінде дидактикалық 

міндеттерді қою мен шешудің логикалық бірізділігін қамтамасыз ету тиіс. [1] 

Бүгінгі таңда қазақ мектептерінің өзекті мәселелерінің бірі — 

оқушылардың тіл мәдениетін көтеру, сауатты жаза алатын, өз ойын айқын 

жеткізе алатын азамат тәрбиелеу. Қазіргі заманымызда қойылған басты 

талаптардың бірі — өмірден өз орнын таңдай алатын, өзара қарым-қатынаста 

өзін еркін ұстап, кез келген ортаға тез бейімделетін, белгілі бір ғылым 

саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін 

мәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, тәрбиелеу. Оқушының жеке тұлға 

болып дамуы мен алған білімін іске асыруда сөйлеу тілін, әрекетін, тіл 

мәдениетін, әдебін қалыптастыру педагогиканың қазіргі кезеңдегі өзекті 

мәселелерінің бірі болып табылады. [2] 

Осы мәселелерді назардан тыс қалдырмай, кәсіби-бағдар бере отырып 

оқыту — тіл үйренушінің мектепте алған білімін тереңдетіп, өзі таңдаған 

мамандыққа сай лексиканы меңгеруіне, өз көзқарасын танытуға, бейнелі, 

астарлы қазақ тілінің байлығын меңгеруіне жол ашады. Тіл үйренушінің ой- 

пікірін белгілі бір тақырып бойынша жүйелі түрде өз мамандығына негіздеуге 

жұмыстар жүргізіледі. 
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ӘОЖ 502/504 (574.42) 

ҚҰМАРБЕКҰЛЫ С., ТОҚТАҒАН Д.О., 

КЕНЖЕБЕКҚЫЗЫ Д., НҰРҒАЛИЕВ Е.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақ — ерекше қорғау режимi белгiленген 

мемлекеттiк табиғи-қорық қорының табиғи кешендерi мен объектiлерi бар жер, 

су объектiлерi және олардың үстiндегi әуе кеңiстiгiнiң учаскелерi. 

Экология табиғат пен қоғам қатынастарын, адам мен табиғаттың тікелей 

байланысын, айналадағы табиғи ортаны қорғауды реттейтін құқық 

ережелерінің жиынтығы болып табылады. 

Қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық, ғылыми және мәдени 

жағынан ерекше құнды объектілері Қазақстан Республикасының ұлттық 

байлығы болып танылады. Сондықтан да Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимінің бұзылуы Қылмыстық кодексте ерекше бапта көрініс тапқан. 

Ерекше қорғалатын аумақ — кеңістігінде бағалы табиғи немесе колдан 

жасалған (бағалы экожүйе, гейзерлер, бау- саябақ ескерткіштері, инженерлік 

құрылыстар, т.б.) немесе қоршаған ортаға қолайлы әсер ететін кеңістіктер 

(орман жолағы, көгерген аймақтар), аумақтар, акваториялар. Мұндай аумақтар 

тек заңмен ғана емес, арнайы бақылауда болып, адамдармен қорғалады [1]. 

Қазіргі кезде биосферадағы экожүйелердің бастапқы қалпын сақтап қалу 

және қорғау тірі организмдердің сан алуан түрлілігін сақтау мәселелерімен 

тығыз байланысты. Табиғаттың бастапқы қалпын сақтап қалу ең маңызды 

шаралардың бірі. Өйткені мұндай аумақтар антропогендік аумақтармен 

салыстыру үшін және жан-жануарларды, эндемик өсімдіктер мен құстарды 

сақтау үшін қажет болады. Халықаралық қабылданған ережелерге сәйкес әрбір 

мемлекеттің жер аумағының 10%-ы ерекше қорғалатын аумақтар мәртебесін 

алу қажет. 

Жалпы ерекше қорғалатын аумақтар Қазақстан бойынша әртүрлі болып 

келеді. Оның ішінде қорықтар, табиғи саябақтар, ұлттық парктер және 

резерваттар жатады. Оның барлығы дерлік Қазақстан аумағында бар. Қазақстан 

Республикасы бойынша 10 қорық, 12 ұлттық парк және 4 резерват орналасқан. 

Ал олардың құқықтық режимдері қандай? 

Қазақстан Республикасында ерекше қорғалатын аумақтар үшін заң 1997 

жылы және 2006 жылдары қабылданды. Қазақстан Республикасының ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңдары мемлекеттік табиғи – қорық 

қорын қорғау мен қалпына келтіру, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

ұйымдастыру мен ұтымды пайдалану, осы салада заңдылықты нығайту 

мақсатымен қоғамдық қатынастарды реттейді. Сонымен қатар, «Ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар» кәсіби стандарты білім беру бағдарламаларын 

қалыптастыру үшін, оның ішінде кәсіпорындардағы персоналды оқыту үшін, 

білім беру мекемелеріндегі қызметкерлер мен түлектерді сертификаттау үшін, 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000219593
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персоналды басқару саласындағы кең ауқымды міндеттерді шешу үшін 

арналған. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамасы: 

1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен мемлекеттiк табиғи-қорық 

қорының объектiлерi саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы 

Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және 

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады. 

2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жер қойнауын, суларын, 

ормандарын және өзге табиғи ресурстарын пайдалану және қорғау жөнiндегi 

қатынастар осы Заңмен реттелмеген бөлiгiнде Қазақстан Республикасының 

арнаулы заңдарымен реттеледi. 

3. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мүлiктiк 

қатынастар, егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының 

азаматтық заңнамасымен реттеледi. 

4. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта 

осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың 

ережелерi қолданылады [2]. 

Экология табиғат пен қоғам қатынастарын, адам мен табиғаттың тікелей 

байланысын, айналадағы табиғи ортаны қорғауды реттейтін құқық 

ережелерінің жиынтығы болып табылады. 

Осыған орай Қазақстан Республикасының қазіргі Қылмыстық кодексінің 

11-тарауы түгелдей экологиялық қылмыстарға арналған. Ескі кодексте мұндай 

арнаулы тарау болмаған, экологияға байланысты жекелеген баптар 

«Шаруашылық қылмыстары» деген тараудан орын алған еді. 

Қылмыстық жауапкершілік экологиялық заңдылықты бұзғаны үшін тек 

тікелей ҚР Қылмыстық Кодексінде көрсетілуі тиіс. Жалпы ҚР Қылмыстық 

Кодексі экологиялық қылмыстардың 18 құрамын көрсетеді. Осындай қоғамдық 

қауіпті әрекеттерге қылмыстық жауапкершіліктің келесі түрлері бекітілген: 

қоғамдық жұмыстар, шектелген бостандық, бас бостандығынан айыру және т.б. 

Қоршаған  ортаны  қорғаудың экологиялық, ғылыми және мәдени 

жағынан ерекше құнды объектілері Қазақстан Республикасының ұлттық 

байлығы болып танылады. Сондықтан да Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимінің бұзылуы Қылмыстық кодексте ерекше бапта көрініс тапқан. 

Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

аласындағы заңдарды Қазақстан Республикасының Конституциясына 

негізделеді және “Қоршаған ортаны қорғау туралы” ҚР Заңынан басқа да заң 

актілері мен өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады. 

Азаматтардың ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы 

құқықтары мен міңдеттері: 

 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды белгіленген тәртіппен 

пайдалануға, мемлекеттік табиғи – қорық қорын қорғау және қалпына келтіру 

жөніндегі шараларға қатысуға; 
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 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың қоғамдық бірлестіктері мен 

қоғамдық қорларын құруға; 

 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту мен орналастыру 

схемаларын әзірлеу, оларды құру жөніндегі ұсыныстар енгізуге; 

 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бойынша қоғамдық сараптамаға 

қатысуға; 

 Мемлекеттік органдар мен ұйымдарға ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар мәселелері жөнінде хат, шағым, арыз жазуға және ұсынытар жасауға, 

олардың қаралуын талап етуге құқығы бар. [3] 

Азаматтар табиғатты қорғауға және табиғат байлықтарына ұқыпты 

қарауға, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңдарды сақтауға 

міңдетті. 
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ИҚ СПЕКТРОСКОПИЯ ЖӘНЕ РОМАН КОМБИНАЦИЯЛЫҚ ШАШЫРАУ 

ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ ЕРІТІНДІДЕГІ СУ КЛАСТЕРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Су кластерлерін ИК спектроскопия әдістерімен зерттеу. Су 

молекулалары, кластерлер, гидратталған иондар тербеліс жасайды. 

Құрылымдық қасиеттерінің өзгеруін анықтаудың техникалық орындаудағы 

қарапайым және ақпараттық әдістеріИҚ - және УК-спектроскопия болып 

табылады[2]. 

Микротолқындармен сәулеленудің әсерінен су құрылымын қайта құру 

туралы гипотезаны растау үшін ИҚ спектрі тіркелді. Су құрылымының реттілігі 

жұтылу жолағының жартысына қарай бағалануы мүмкін [2]. 

ИҚ-сіңіру спектрлерінің параметрлері электронды қозуларды бөлу және 

координат торы бойынша зарядты тасымалдау жүретін еркін судың сутекті 

байланыстары қаңқасының құрылымын көрсетеді [4]. ИҚ-аймақта суды сіңіру 

спектрі су молекуласындағы байланыс ұзындығының өзгерістеріне, 

деформациялық тербелістерге (валенттік байланыстар  бұрыштарының 

өзгеруіне сәйкес келетін~1650 см-1 жақын тар жолақ) және молекулалардың 

деформациялық және либерациялық тербелістерінің сомаларына (~2130-2150 

см-1), либрациялық тербелістерге (~700 см-1) негізделген валентті 
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тербелістердің (~3000-3600 см-1) негізгі жолақтарымен берілген. Әр түрлі 

жиіліктегі жж өрісімен өңдегенде дистиллят спектрі өзгереді [1]. 

Молекулалық динамика әдісімен озон молекулаларымен кластердің 

(Н2О)50өзара әрекеттесу процесі қарастырылған. Адсорбцияланған О3 

молекулалары кластердің бетіне біркелкі жақын орналасады, оны нығыздайды. 

Озон молекулаларының көп саны кластерді қосқан сайын, агрегаттың су  

ядросы қысылған. ИҚ спектрлерінің қарқындылығы озонды сумен жұтқаннан 

кейін азаяды. Гетеропластерлер жүйесінің спектрлеріндегі ең жоғары 

қарқындылық шыңдары таза су кластерлері жүйесінің спектрлеріне қатысты 

қызыл аймаққа ығысады [3]. 

О3 молекулаларының адсорбциясы кезінде адсорбциялық спектрдің түрі 

өзгереді: таза су кластерлерінің ИК-спектрінде 600 см-1 ашық айқын шыңы О3 

молекулаларын адсорбциялаған су агрегаттарының сіңіру спектрінде жоғалады. 

Бұл ретте интегралдық қарқындылық 1,5 есе төмендейді, ал 910 см-1 кезінде ең 

жоғары қарқындылық шыңы 135 см-1-ге қызыл ығысады. ИҚ-сұйық су спектрі 

200 және 700 см-1 екі Пикпен сипатталады [5]. Молекулалық-динамикалық 

есепте алынған кластерлердің ИҚ-сәулеленуінің (H2O)n сіңіру спектрінде 

жоғары жиілікті пик кластер өлшемінің функциясы ретінде (димердің ИК- 

спектрінен бастап 50 молекуласы бар кластер спектріне дейін және одан кейін 

көлемді суға дейін) төмен жиіліктер аймағына ығыстырылады, ал 200 см-1
 

кезінде жеткілікті қарқынды төмен жиілікті пик әлсіз репликаға айналады. 

Шыңдардың түрі мен орналасқан жері бойынша бұл спектр көлемді судың ИҚ- 

спектріне жақын [5]. 

Таза су Роман спектрінде айқын жолақтар бар: сығудың симметриялық 

тербелістері-Н2О молекуласының созылуы (600-6000 см-1), иілгіш (бұрылмалы) 

тербелістер (100-10 см-1) және сығудың асимметриялық тербелістері-созылу 

(сутекті байланыстар бойынша) [6]. 

Ол су молекулаларының тербелістерінде (13-99°С интервалында) Роман 

жолағының температуралық эволюциясы зерттелді. Флуктуралық бөлік-бұл 

жолақтың екі басым компоненті ~3200 және ~3450 см-1. Бұл жиіліктерді 

молекулалық будаларда бұрын өлшенген су молекулаларының көп өлшемді 

кластерлерінің жиіліктерімен салыстыру гексамерлік (мұзға ұқсас) және 

тетрамерлік кластерлерге сәйкес келетінін көрсетті. Су температурасының 

99°С-қа дейін көтерілуі мұзға ұқсас кешендер компоненттерінің 

амплитудасының азаюына және тетрамерлік кешендердің амплитудасының 

ұлғаюына алып келеді. Бұл ретте жалпыланған орта ортасының жиілігі ол 

жолақтары ~1 см-1град-1пропорционалды жоғары жиілікті аймаққа 

ығыстырылады. Бұл әсерлер суда тұрақты сутегі байланысты молекулалық 

кешендердің спектральды көрінісі ретінде түсіндірілген, олардың үлесі 99°С-қа 

дейін қызғанда азаяды, бірақ маңызды болып қала береді [4]. 
Су кластерлерінің болуы Роман бойынша эксперименталды деректермен 

расталады, мұнда ~50 см-1және ~175 см-1жолақтары сутекті байланыстарға 

байланысты оттегі атомдарының тербелісіне, ал пик ~3200 см-1 кең жолақты 

3200 - 3400 см-1 - О-Н - агрегаттардағы су молекулаларының тербелісіне 
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қосылады. Соңғы екі жолақтың интерпретациясы олардың параметрлерінің 

температуралық тәуелділігіне негізделген, ол ~50 см-1 жолағы үшін іс жүзінде 

жоқ. Әртүрлі тұз қоспаларының Роман жолақтарының жағдайына, еніне және 

амплитудасына әсері зерттелді. Роман су спектрінде 175 және 3200  см-1 

желілері параметрлерінің өзгеруі 0,1-3,0 моль тұздарының шоғырлануы кезінде 

ғана тіркелген [4]. 

Температура қайнауға дейін көтерілген кезде кластерлер жойылмайды, 

ал өлшемдер бойынша ең аз, О-О-ға сәйкес келетін 2-3 байланыстарға 

ұмтылады, мүмкін бесмолекулярлы болуы мүмкін. Бұл қорытынды жоғары 

температураларда қауымдасқан судың тербелісіне жауапты ~3200 см - 

1қарқынды компоненттерінің болуына қайшы келмейді. Ерітінділерге арналған 

Роман жиілігінің тәуелділігі олардың концентрациясына байланысты және таза 

су үшін мәнге жақын [4]. 

Роман қарқындылығы таза су мен ерітінділерге арналған 

температурадан тәуелділігінің шамасы мен түрі күрт ерекшеленеді. 

Температураның одан әрі артуы кластерлер мөлшерінің азаюына ғана емес, 

сонымен қатар судың жалпы көлеміндегі олардың үлесінің төмендеуіне әкелед 

[4]. 

Судағы иондар кластер түзілу сипатын өзгертеді: жоғары 

температураларда қанығу үрдісі бар қарқындылықтың бірқалыпты өсуі 

байқалады. Тұз қосылған кезде Роман интегралды қарқындылығының азаюы 

иондардың таза суда түзілетін кластерлерді бұзатынын көрсетеді. Төмен 

температураларда, кластерлер тұрақты болғанда, иондардың деструктивті әсері 

күшті. Бақыланатын әсер тұздың концентрациясы ~10-5 моль болғанда 

тіркелген. Концентрацияның ұлғаюы шашырау қарқындылығының тиісті 

өзгеруіне әкелмейді және оның температураға тәуелділігінің сапалық жүрісін 

өзгертпейді [5]. 

Газ тәрізді озонның Роман спектрінде 0,2-ден 0,4 МПа-ға дейінгі 

қысымда 16O3 үшін ω1 және ω1 ауысудың негізгі жиілігі 1103,3 және 702,1 см-1 

тең. Озон молекулаларының су кластерлерімен адсорбциясы Роман кластер 

жолағының интегралды қарқындылығын азайтумен жүруде. Құрамында озон 

бар кластерлер жүйесі үшін Роман жолағының қарқындылығы озон жоқ 

кластерлер жүйесіне қарағанда 36% - ға аз [5]. 

Соңғы уақытқа дейін судағы құрылымдық құрылымдардың толық 

бейнесі алынған жоқ. Жарияланымдарда су молекулалары түзетін 

ассоциаттардың ықтимал түрлері туралы тек қана үзу деректері келтіріледі.  

Тұздардың 10-5 моль концентрациясы кезінде кластерлердің су 

қасиеттеріне әсері шамалы. Сондықтан суды тазалау әдістерін әзірлеу кезінде 

оның жоғары ластануы кезінде кластерлердің болуын ескермеуге болады [6]. 
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БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

"Халық тілі — тарих шекарасынан әлдеқайда әріректен басталатын, 

оның бүкіл рухани өмірінің еш уақытта солмайтын және өмір бойы қайтадан 

шешек атып тұратын тамаша гүлі. Тілде бүкіл халық, оның күллі елі — барлық, 

толық ойы мен сезімі туған елінің өлеңінде, әндерінде..-" деп К.Д.Ушинский 

айтқан болатын. Сонымен қатар ұлы педагог К.Д. Ушинский: "Ана тілін толық 

менгермеген бала тарихты және жаратылыстану ғылымдарын үйренген кезде, 

теореманы, математиқалық бір есепті өз сөзімен айтып бере алмай, дәл осындай 

күйге ұшырайды. Ана тілі басқа пәндердің бәріне қатысы бар және олардың 

нәтижелерін өзіне жинақтайтын басты, өзекті пән екені енді түсінікті емес пе?" 

— деген болатын. [1] 

Заманауи технологияны оқу-тәрбие үрдісінде қолдануды инновация 

дейді. «Қазіргі заманғы жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай, мүдделі жаңа білім беру өте қажет», - деп Елбасы атап 

көрсеткендей, заманауи технологиялық әдіс-тәсілдерді мектеп өміріне енгізу, 

оны әр пән мұғалімінің тиімді пайдалана білуі бүгінгі таңда білім сапасын 

арттырудың бірден-бір жолы. Әдіс дегеніміз – мұғалімнің белгілі бір мақсатқа 

жетудегі іс-әрекеті, тәсілі, ал технология дегеніміз – көптеген жүйеленген 

әдістердің жиынтығы. [2] Барлық жаңа технологияның алдына қоятын мақсаты 

- окушының жеке басының дара және дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың 

өз бетінше ізденуін арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру. Мұғалім 

ақпараттанушы емес, оқушының жеке тұлғалық және интеллектуалды дамуын 

жобалаушы. 

Оқыту процесінің негізгі мақсаты – арнайы педагогикалық әдістермен 

тәсілдерді мақсатты, жүйелі түрде пайдаланып, оқушылардың интеллектін, 

шығармашылық ойлауын, ғылыми көзқарасы мен белсенділігін қалыптастыру, 

өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту болып табылады. Оқушылардың өз 

бетімен жұмыс істеуін қалыптастыру - оқушының пәнге деген 
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қызығушылығынан және қажеттілігінен туады. Математика сабағында 

оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру үшін сабақта заманауи 

технологияларын қолдану қажет. [3] Қазіргі заман технологиялары сабақтың 

сапасын көтеруге, оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттыруға, 

қазіргі қоғам талабына сай білім алуына көп әсерін тигізеді. 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет 

оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, оқытушының кәсіптік 

шеберлігін арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға және 

шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. Мұндай технологияларды 

қолдану – біріншіден, оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға 

көмектеседі, оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, екіншіден, оқушы 

ұтады, себебі оның тақырып бойынша танымы кеңейеді. Осылайша білім 

берудің қалыптасқан әдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы тұрғысынан 

өзгерістер енгізілсе, білім сапасы да арта түспек. 

Оқу процесінің тиімділігі ең алдымен оқушылардың белсенділігі мен 

танымдық ізденісіне қатысты. Сондықтан мен өзімнің педагогикалық 

тәжірибемде сабақ жүргізуде сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасын негізге алып 

саралап-деңгейлеп оқыту тәсілдерін қолданамын. Дәстүрлі сабақ пен қазіргі 

сабақты салыстырмалы талдауды зерделей отырып, сабақты жаңаша құруды 

үйреніп, оқушыларға оқу тапсырмасын дайындап, олардың танымдық қызметін 

белсендіруді, білім сапасын арттыруды мақсат етіп алдым. Oсы мақсатқа жету 

үшін инновациялық технологияларды сабақта қолданамын. [4] 

«Сыни тұрғыдан ойлау» бұл американдық ғалымдардың идеялары 

негізінде құрылған жоба. Сыни тұрғыдан ойлау – мұғалімнің бағыттауымен 

оқушының өз бетімен білімді игеруге, бір-бірімен қарым – қатынас жасауға 

тәрбиелейді. Бағдарлама көптеген стратегиялардан тұрады. Сабақтың 

құрылымына қарай қолданған жағдайда оқушылар белсенділігі артып, бір- 

біріне деген сенімі, өзінің түсінігі мен түйсінуі арқылы жаңа білім құрастыруға 

дағдыланады. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдерін қолдану 

арқылы оқушыларды топаралық жұмыс жасауға, топтардың жұмыстарын 

баяндауға, нәтижені қорғауға, пікірталас туғызуға, талдау және 

қорытындылауға үйрете отырып білім беру өте тиімді. Оқушыларды топқа 

бөлгенде, топтың құрамында әр түрлі деңгейде оқитын оқушылардың болғанын 

ескеремін. Жоғарғы деңгейде оқитын оқушылар сабақтың барысында үлгерімі 

төмен оқушыларға көмек көрсетеді. Жаңа сабақты өткенде жетекші оқушы өзі 

ғана біліп қоймай, тобының жаңа сабақты меңгеруіне де ықпал жасайды. 

Сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасымен оқыту нәтижесінде 

оқушылардың өзін-өзі бақылау, бағалау, сөйлеу, тыңдау қабілеттері артады. 

Аталған технологияны қолдануда байқағаным оқушыларға: еркін ойлауға 

мүмкіндік береді, ақыл-ойын дамытады, шығармашылық белсенділігі артады, 

ұжымды іс–әрекетке тәрбиелейді, тіл байлығы жетіледі, жан-жақты ізденеді, өз 

ойын жеткізіп үйренеді. Шәкірттердің сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін 

дамытуға арналған оқытудың әдіс-тәсілдері білім алушыларға құбылыстардың 

себептерін толық ұғынуға, ережелер мен заңдылықтардың сырларын терең 
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түсінуге, олардың ғылыми білімдегі орнын аңғаруға қолайлы жағдаяттар 

жасайды. Мұндай әдістер, әсіресе, табиғатынан тұйық, өз ойын тәптіштеп 

түсіндіруге шалағай, өздеріне сенімсіздеу, талданған мәселелерден, баяндалған 

тақырып мазмұнынан тиісті байлам, түйін жасауда жасқаншақтық байқататын 

оқушыларға пайдасы ұшан теңіз екеніне көзіміз жетті. Тақырыптың негізгі 

өзегін, бағытын, мән-мағынасын түсінеді, тіл байлығын жетілдіреді, өз ойын 

мазмұнды, мағыналы, дәлелді баяндауға дағдыланады, пәнге қызығушылығы 

артады. 

Оқу-тәрбие үрдісінде қолданып, айтарлықтай нәтиже беріп жүрген 

инновациялық педагогикалық технологиялар: 

дамыта отырып оқыту әдістемесі; тірек және тірек конспектілер арқылы 

оқыту; деңгейлеп оқыту технологиясы; тесттік жүйемен оқыту; иммитациялық 

әдіс; мультимедия мүмкіндіктерін қолданып оқыту; ойын технологияларын 

қолдану; дискуссия сабақтары; интеграциялық сабақ; топпенжұмыс; панорама 

сабағы; проект әдісі (жоба); рольдікойындар; Лекция – семинар сабақтары; 

Проблемалық оқыту әдісі; «Миғашабуыл» әдісі; Бинарлысабақ; Экскурсия 

сабағы; Ынтымақтастық технологиясы; Жеке адамғабағдарлы; Дөңгелек үстел; 

Дебатсабақтары; Саяхатсабақтары. 

Оқытылатын сабақтың қызықты өтуі оқытушының үнемі іздену, ұтымды 

әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту әдістемесін жаңартып отыруына байланысты. 

Қазіргі таңда экономикалық пәндерде оқытушының инновациялық және 

интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып, сабақтың 

сапалы, әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуіміз қажет. 

Сондықтан қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар әрбір оқушының 

білім беру үрдісіне шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер 

береді. Сондай-ақ оқушының танымдық іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік 

жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артады. Осылайша оқыту 

құралдарының бірі –электрондық оқулық. Ол оқушыларды даралай оқытуда 

жаңа информацияларды жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді 

тесттік бақылауға арналған программалық құрал. [5] 

Білім беру жүйесінде электронды оқулықтарды пайдаланып, үлкен 

табыстарға жетуге болады. Электронды оқулықтарды пайдалану барысында 

оқушы екі жақты білім алады: біріншісі-пәндік білім, екіншісі-компьютерлік 

білім. Электронды оқулықтарды пайдалану оқушының өз бетінше 

шығармашылық жұмыс жасауына, теориялық білімін практикамен 

ұштастыруына мүмкіндік береді. Электронды оқулық арқылы оқушы көптеген 

қосымша материал ала алады, осы алған мәліметтерін компьютерден 

көргендіктен есінде жақсы сақтайды, өз бетінше жұмыс жасау қабілеті 

қалыптасады. 

Қорыта келгенде, инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, 

басты міндеттері мынадай: 

- әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін 

мақсатты түрде ұйымдастыра білу; 

http://engime.org/ipsha-deuirindegi-azastan.html
http://engime.org/ipsha-deuirindegi-azastan.html
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- білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде 

тәрбиелеу; 

- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; 

- аналитикалық ойлау қабілетін дамыту; 

- қазіргі экономикалық мәселелерді зерттей білуге үйрету. 

Сонымен қатар жоғарыда аталған инновациялық технологияларды 

мүмкіндігімізше өз пәнімізде қолдансақ, болашақ маман сапалы білім, саналы 

тәрбие алатынына және мемлекетіміздің өркендеп, өсуіне өз үлестерін 

қосатындарына сенімдімін. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру курстарының бағдарламасы.Мұғалімге арналған нұсқаулық .Үшінші 

(негізгі) деңгей. 54-бет. 

2. Оқудың иновациялық әдістері оқу әдістемелік құрал Cманқұлова Ж., 

Саметова Ф. Алматы-2014. 36-бет. 

3. Қ.М.Нағымжанова, Н.М.Нұрғазиева, «Бастауыш білім берудегі жаңа 

технологиялары». 2000. 23-бет. 

4. 12 жылдық білім. 2005ж №7.12-бет. 

5. «Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте» ақпан №2(49), мамыр №5. 

2013 жыл. 7-бет. 

6. Ахметова С. «Білім берудің тиімді жолдары».1999ж. 13-бет. 

 
 

УДК 004.415.4: 373.076 

МУКАМБАЕВА З., КАДЫРОВА А.С. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

СВЯЗНОСТЬ МОДУЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

 

Высокий уровень автоматизации управления учебного процесса и 

сокращение времени на аудиторные занятия меняют задачи профессиональной 

подготовки специалистов. Возможности электронных учебных ресурсов 

позволяют выполнить часть работы по формированию требуемых 

профессиональных компетенций специалиста и обеспечить индивидуальный 

характер обучения на основе подбора необходимых модулей учебного 

материала. Модульность содержания дисциплин направленона практическое 

применение полученных знаний и навыков для повышения уровня 

компетентности. 

Оценивание уровня усвоения учебного материала становится важным 

условием, так как на его основе определяются требуемые модули, поэтому 

необходимразработки в применения электронных обучающих систем с 

тестовым контролем с учетом имеющихся структурных связей между модулями 
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учебного материала. Компетентностный подход к процессу отбора учебного 

материала структурирование знаний и навыков, так как именно в таком виде 

они наиболее доступны для понимания и усвоения. Среди исследований в этой 

области можно отметить работы ученых Коваленко Г.В., Козлова В.В., Столяр 

Н.А.[1].Наше исследование направлено на реализацию структурной связности 

модулей учебного материала в ходе разработки электронного пособия по 

дисциплине «Методы оптимизации и исследование операций» с оценкой 

профессиональной компетентности на основе тестового контроля. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки 

специалистов по информационным технологиям. Предмет исследования: 

методы реализации модульного изложения учебного материала с 

использованием электронных учебных материалов. Цель исследования - 

совершенствование процесса профессиональной подготовки ИТ-специалистов в 

области математического моделирования на основе обеспечения структурной 

связности модулей учебного материала профильной дисциплины. 

Нами был проведен анализ методических основ разработки электронных 

ресурсов, по результатам которого разработаны математические основы 

формирования матриц очередности и логической связности учебных элементов 

материала по дисциплине подготовки ИТ-специалистов, разработан метод 

формирования матриц структурной связности модулей на основе экспертного 

опроса; исследована проблема повышения валидности тестового контроля по 

критериям профессиональной компетентности, проведен анализ существующих 

моделей обработки результатов тестирования, исследована проблема выбора 

критериального балла для систем тестового контроля профессиональной 

компетентности [2]. 

Методы исследования основаны на применении теории матриц, 

экспертного оценивания альтернатив, структурной теории знаний 

(KnowledgeSpaceTheory, KST), теории моделирования и параметризации тестов 

(ItemResponseTheory, IRT), классической теории тестирования 

(ClassicalTestTheory, CTT), математической статистики [2, 3]. 

Изучение документов, определяющих развитие образовательных 

программ подготовки ИТ-специалистов, оценок специалистов производства 

позволяет сделать вывод о том, что математическая подготовка является одним 

из факторов, определяющих уровень востребованности выпускника. По 

опросам работодателей затруднения выпускников образовательных программ 

ИТ-специальностей по коммертизации проектов было связано с 

несформированными умениями проведения оценки рисков  проектов, 

некоторых статистических расчетов по оценке оборудования. 

Изучение опыта применения электронных учебных ресурсов в вузе дало 

возможность определить следующие направления дальнейших исследований: 

разработка структуры профессиональных компетенций с учетом связей между 

модулями учебного материала; совершенствование методов оценки уровня 

формированности умений математического моделирования на основе 

упражнений и заданий. 
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Обеспечение структурной связности модулей учебного материала 

позволяет сократить время, отводимое на определение уровня 

профессиональной компетентности, дает возможность однозначной 

интерпретации полученных результатов. 

Апробация методов обеспечения структурной связности модулей 

учебного материала проводилась в ходе разработки электронного пособия. 

Нами была сформирована карта компетенций студента, определен перечень 

модулей, порядок их изучения. 

В ходе разработки электронного пособия также был апробирован метод 

формирования матриц структурной связности модулей учебного материала, 

который позволил установить порядок изучения и имеющиеся логические связи 

между структурными элементами в виде диаграммы Хассе, а также  

значительно сократить число возможных состояний компетентности 

обучаемых. Для оценки адекватности полученных структурных моделей 

использовались два параметра, характеризующие степень соответствия 

выявленных в ходе тестирования состояний компетентности испытуемых и 

определяемой моделью структуры профессиональных знаний: относительная 

частота соответствия экспериментальных данных структурной модели, индекс 

структурной модели. Мы попытались сформировать банк критериально- 

ориентированных тестов, предназначенный для оценки профессиональной 

компетентности обучающихся. Расчет надежности и валидности разработанных 

тестовых заданий показал, что математический аппарат не позволяет получить 

адекватные оценки профессиональной компетентности [3]. 

Сочетание преимуществ метода экспертных оценок и статистического 

анализа результатов пробного тестирования в рамках предложенного метода 

определения критериального балла позволило увеличить точность оценки 

критериального балла. 

Использование метода разработки матриц структурной связности 

модулей профессиональной подготовки позволяет однозначно 

интерпретировать структуру формируемых компетенций студента. 

Предложенный алгоритм процедуры опроса экспертов для определения 

структуры, порядка изучения и имеющихся логических связей между 

составными элементами учебного материала по электронному пособию 

позволил нам сократить время на согласование мнений экспертов. 

Разработан метод определения критериального балла для систем 

тестового контроля профессиональной компетентности обучающегося, 

сочетающий преимущества метода экспертных оценок и статистического 

анализа результатов тестирования. 

Использование разработанных матриц структурной связности модулей 

профессиональной подготовки и критерия профессиональной компетентности 

обучающегося позволяет увеличить вапидность систем тестового контроля 

Нами усовершенствована математико-статистическая модель тестового 
контроля профессиональной компетентности студентов и предложена 
критериально-ориентированная оценка тестов, расширяющая возможности 
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классический способ оценивания, позволяя учитывать размерность и структуру 
пространства формируемых компетенций студента. 

Модульное формирование курса дает возможность осуществлять 
перераспределение времени, отводимого учебным планом на его изучение, по 
отдельным видам учебного процесса расширяет долю практических занятий, 
самостоятельной работы студентов. При комплексном рассмотрении 
содержания обучающих модулей исключается дублирование в изучении 
учебного материал, появляется возможность обоснованного введения в 
учебный процесс элементов научных исследований и проведения научно- 
исследовательских расчетов. 

Модульное изложение учебного материала приводит к интенсификация 
информационно-деятельного    процесса    обучения.    Система  контроля 
может повысить качество подготовки специалистов по математическому 
моделированию путем организации целенаправленной самостоятельной 
деятельности обучающихся через систему упражнений . 

Состав (элементы) модулей и их содержание: 1) название модуля, 
которое должно соответствовать определенной семантической категории 
изучаемой предметной области; 2) описание учебного модуля, отражающее 
структуру учебного материала и логику обучения; 3) ядро учебного модуля, 
раскрывающее его содержание: информационное обеспечение в виде лекций, 
практическихзанятий, 3) материалыдля организации самостоятельной работы 
студента. 

Модуль может иметь отдельное учебный электронный ресурс в виде 
автоматизированной обучающей системы, мультимедиа материалов. 

Модульноепостроение учебного материала имеет особенности: 1) 
модульное обучение обеспечивает обязательную проработку компонента 
дидактической системы и наглядное их представление в модульной программе 
и модулях; 2) предполагает четкую структуризацию содержания обучения, 
последовательное изложение теоретического материала, методические 
материалы и средства оценки и контроля усвоения знаний; 3) разрешена 
адаптация учебного процесса к индивидуальным возможностям и запросам 
обучающихся [3]. 

Модульное   разделение   учебного   материала    позволяет    выявить 
его технологичность, которая определяется: структуризацией содержания 
обучения; последовательностью предъявления дидактических элементов; 
вариативностью структурных организационно-методических единиц. 

При реализации связности модулей учебного материала, 
представленными как файлы разных программных приложений и имеющих 
разный формат были решены технологические задачи, реализованы логические 
связности учебных материалов, проведен анализ алгоритма осуществления 
связности приложений разного формата. 

Связность модуля как файла с учебным материалом определяется как 
мера независимости его частей, то есть чем выше связность, тем более 
отдельные части модуля зависят друг от друга и тем лучше результат 
проектирования электронного учебного ресурса. 
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Модуль с функциональной связностью имеет связность того же типа, 
обычно это файлы оформления заставки учебного электронного пособия, он 
реализуется последовательностью операций в виде единичного цикла [4]. 

Модуль, имеющий последовательную связность, может быть разбит на 
последовательные части, он в электронном учебном ресурсе выглядит как 

оглавление пособия, реализуется как последовательность циклов или операций. 
Модуль, имеющий коммуникативную связь, может быть разбит на 

независимые модули, разделяющие общую структуру данных, такие модули 
используются для реализации кадров упражнений в электронном учебном 

пособии. 
Модули высшего уровня иерархической структуры программы должны 

иметь функциональную или последовательную связь. Для модуля 
обслуживания предпочтительнее коммуникативная связь [4, 5]. 

В электронном учебном пособии нами были использованы два типа 
связности модулей учебного материала, они соответствовали логике изложения 
содержания дисциплины, поэтому по наименованию файлов было понятно к 
какой части электронного пособия они относятся. Такой подход не требовал от 
разработчика изменений модулей файлов, не требовал использования одного 
параметра в программе несколькими модулями. 
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ТУРИСТІК БИЗНЕСТІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Туризм саласында мемлекеттік саясаттың негізгі міндеті – жергілікті 

халық пен туристік индустрияның барлық субъектілерінің мүдделерін өзара 

келістіру арқылы жүзеге асыру. Саясаттың мақсаты деңгейінде мүдделер 

http://www.citmgu.ru/
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анықталып, басқа құрылымдармен бірлесе отырып, мемлекеттік органдармен 

іске асырылады. 

Туризмді мемлекеттік реттеу – мақсаттары адам және қоғам өмірінде 

туризм рөлін және орнын концептуалды бейнелеуде және қоғамдық келісімге 

негізделген және туризмді дамытудың басымды бағыттарын анықтау, кіру және 

шығу туризм түрлерінің қатынасын реттеу, жергілікті және мемлекеттік 

бағдарламаларды өңдеуде, құқықтық, қаржылық, кадр дайындау және 

ақпараттық қамсыздандыруда мемлекеттік басқару органдарының қызметі. 

Мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаты - құқықтық, экономикалық 

механизмдерді қолдану есебінен, материалды және кадр ресурстарын олардың 

басымдықтарын ескере бөлу үшін туризмді дамыту үшін оптималды жағдайлар 

жасау. 

Мемлекеттік реттеу концепциясы екі факторды ескеру арқылы өңделеді: 

а)ұлттық мүддені көздеу, ішкі заңдылықтарда және мемлекеттік 

бағдарламаларда орын алатын экономикалық, саяси, әлеуметтік және басқа 

жайларға сай әрбір мемлекетпен дербес анықталады; туристік саясат тиімділігі 

мен мазмұны ел экономикасындағы туризмнің алатын орнымен, саяси ортамен, 

туристік әлуетпен, инфрақұрылымның даму деңгейімен және басқа факторлар 

ықпалымен анықталады; 

ә)экологиялық, әлеуметті-мәдени және қауіпсіздік жайларды назарға 

алушы ішкі және халықаралық туризмді дамытуда мемлекет міндеттері мен 

рөлін анықтаушы халықаралық келісімдер, халықаралық ынтымақтастық 

бағыттары, еркін қозғалуға турист құқығын қамтамасыздандырушы 

нормативті-құқықтық шарттар. 

Туризмнің дамуын қолдау мемлекеттік және жеке сектордың кешенді іс- 

әрекеттеріне, атап айтсақ, өңірді дамытудың қалыпты және серпінді әлеуметтік- 

экономикалық деңгейіне жету мақсатында бәсекеге қабілетті туристік 

индустрия құрудың басымдылығын түсінуге негізделеді. 

Туристік саланың дамуы, оның бәсекеге қабілеттілігінің жоғарлауы 

туризм саласында жүзеге асырылатын тиімді мемлекеттік саясатқа тәуелді. 

Қазақстанда туризм саласындағы мемлекеттік саясат нормативті-құқықтық 

заңдылықтарға негізделеді. 2001 жылы «Қазақстан Республикасында туристік 

қызмет туралы» Заң қабылданды, 2002-2006 жылдары оған өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілді, Заң туризм саласында мемлекеттік ұйымдар мен 

шаруашылық субъектілердің қызметін реттейді. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің Қаулысымен №1591 «2001-2005 жылдарға Қазақстан 

Республикасында туризмді дамыту туралы Мемлекеттік  бағдарламада» 

туристік саланы дамыту бойынша нақты шаралар қарастырылған. Туризмді 

дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы «Қазақстан Республикасында туристік 

қызмет туралы» Заңға сәйкес жасалған және экономиканың басымды секторы 

ретінде саланың тұрақты дамуын қамтамасыз ететін негізгі проблемаларды 

қамтиды. 

Туристік саясат туристік нарыққа бағытталған экономиканың басқа 

салалары мен туристік саланы дамытуға жағдайлар қалыптастырып, негізгі 
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бағыттарын анықтайды. Туризм саласындағы мемлекеттік реттеудің мәні оның 

мақсаттары, құралдары, өңдеу мен жүзеге асыру механизмдерімен ашылады. 

 

Кесте 1 - Туризм саласында мемлекеттік реттеуэлементтері 

Туристік қызмет нарығын 
ыңсубъектілері 

Туристікресурстар Әлеуметтік механизмде 
р мен технологиялар 

Туроператорлар мен 

турагенттер. 

Туристердіорналастырукә 

сіпорындары. Курорттар. 

Конгресс, көрме, 

жәрмеңке, фестиваль 

ұйымдастырушы 

фирмалар. 

Туризм бойынша 

әдебиеттер шығарушы, 

мәдени жә көңіл көтеру, 

экскурсионды қызмет 

көрсетуді 

ұйымдастырушы 

кәсіпорындар. БАҚ, 

несиелік ұйымдар (ақша 

айырбастау, несиелік 

карточкалар). Сақтандыру 

компаниялары. 

Маркетингтік зерттеулер 

жүргізуші құрылымдар. 

Туристік жабдықтардыжа 

лғаберушіфирмалар 

Инфрақұрылым: 

Көлік кәсіпорындары. 

Қоғамдық 

тамақтандыру. Сауда, 

тұрмыстық қызмет 

кәсіпорындары. 

Фармацевтика, 

жеңіл өнеркәсіп 

кәсіпорындары 

(спорт тауарлары, 

сувенир, туризм және 

демалысқа арналған 

киімдер және басқа 

туристік сұранысқа ие 

тауарлар) 

Медициналық, мәдени 

–ағарту мекемелері 

(мұражайлар 

және т.б.) 

Туристік әлует: 

ландшафт, 

климаттық,саяси- 

мәдени жайлар 

Механизмдер: 

заңдылықтар, 

экономикалық, 

идеологиялық, 

әлеуметтік, 

психологиялық 

Технологиялар: 

менеджмент, маркетинг 

(жарнама, қоғаммен 

байланыс, өтімді 

ынталандыру және 

жобалау) 

 

Біздің еліміздің туристік әлуеті Еуразияның дәл орталығында 

орналасқан, және туризмнің барлық түрлері дамыту үшін мол түрлігімен 

айрықшаланады, бірегей мүмкіндіктерге ие: танымдық, көңіл көтеру, 

этникалық, экологиялық, сауықтыру, жасөспірімдік, спорттық, аң аулау, 

жылқы, шытырман оқиғалы туризм түрлері. Туристерге 700-ден астам 

маршруттар Қазақстанның барлық территориясы бойынша ұсынылады. 

Туристер арасында танымал сұранысқа ие болған аң аулаудың ұлттық әдісі, 

оның ішінде бүркітпен және алғыр сұңқармен, жүйрік тазымен аңға шығу. 

Республиканың әр аймағының туристерді тартуға өзіндік ерекшелік  

жағдайлары бар. 

Оңтүстік Қазақстан (Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда 

облыстары) – орта ғасырлық сәулетшіліктің әйгілі ескерткіштері бар ежелгі 

тарих пен мәдениет аймағы (Тараз қаласында Айша Бибі, Қарахан, Баба хатун 

мавзолейлері, Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кешені және басқалары), 
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Жетісуда (Алматы облысы) өте ерекше сақ қорғандары. Аймақта Байқоңыр 

космодромы орналасқан. Бұдан басқа, аймақтың демалыс, емдеу, аң аулау, 

альпинизм, тауда шаңғы тебу және сырғанақ спорты үшін бірегей климаттық 

мүмкіндіктері бар. 

Батыс Қазақстан (Ақтөбе, Атырау, Маңқыстау облыстары) – Жайық, 

Орал Каспий теңізі бассейнінде Еуропа және Азия континентінің қиылысында 

орналасқан. Мұнда ғаламшардың екінші терең нүктесі болып саналатын теңіз 

деңгейінен 132 м төмен Қарақи ойпаты, әйгілі әк жартастары орналасқан.  

Балық аулаумен әуестенушілерге балық аулауға бай жерлер, спорттың су 

түрлерін дамытуға қолайлы жайлар бар. Ежелгі Маңғышлақ және Үстірттің 

қорық ескерткіштері, қазақ жырымен байланысты тарихи орындар ғылыми 

маңыздылыққа ие. 

Солтүстік Қазақстан (Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Павлодар 

облыстары) – аймақтың ландшафтысы, климаттық жағдайлары туристік 

демалыстың әр түрлеріне қолайлы мүмкіндіктер туғызады – автокөліктік, 

велокөліктік, су. Көкшетау, Баян-ауыл, Мойылды курорттары сауықтыру 

демалысы болса, Қорғалжын және Наурызым қорықтары ғылыми туризммен 

әуестенушілер үшін тартымды. 

Орталық Қазақстанда (Қарағанды облысы) әлемдегі ең үлкен көлдердің 

бірі – Балқаш көлі, Қарқаралы тау-орманды алқабы орналасқан. Өлке 

археологиялық және этнографиялық объектілері сақталған естелік орындарына 

бай. 

Шығыс Қазақстан – бұл Алтай және оның таулы орманды аудандары, 

Ертіс өзені, Зайсан, Марқакөл, Алакөл, Сауысқан көлдері. Аймақ жасыл және 

сулы алқаптарға өте бай және көп түрлі. Семей ауданы қазақтың ұлы 

ағартушысы Абай Құнанбаевтың, белгілі жазушы Мұхтар Әуезовтың отаны. 

Туризм саласының бәсекелік артықшылықтары дамудың келесі 

мүмкіндіктеріне байланысты: 

- іскерлік туризм, семинар, конференция, съездерге қатысумен 

байланысты іс сапарлар және басқалары; 

- экологиялық туризм, аймақ ландшафтысы мен жабайы табиғаттың 

болуымен байланысты; 

- мәдени – танымдық туризм, тарихи – археологиялық мұраларды және 

мәдени мұраларды ашуға бағытталған, экстремалды туризм. 

Бұл бағытта келесі мәселелер өз шешімін табуы тиіс: 

- туризм саласында кәсіпкерлік қызметтің нормативті – құқықтық 

базасын жетілдіру; 

- туризм саласында шетелдермен және басқа қалалармен 

ынтымақтастықта болу; 

- қызмет көрсету аясында стандарттау және сертификаттау жүйесін 

жетілдіру жолымен туристік қызметкөрсетулердің сапасын жоғарлату; 

- туризм саласында кадрларды дайындау және олардың біліктілігін 

көтеру жүйесін жақсарту; 
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- туристік-қонақжай кешені мен инфрақұрылым объектілерін 

несиелендіру және инвестициялау үшін қолайлы жағдайлар жасау. 

- қауіпсіздікті сақтау, яғни туристік полиция бөлімшелерін жасау, 

туристік маршрутты ұйымдастыратын және бақылайтын мемлекеттік, 

коммерциялық және қоғамдық туристік ұйымдардың бірігуімен қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету; 

- қалалық және аудандық станцияларда мектеп туризмін қайтақалпын 

келтіру жолымен бала-жасөспірімдік туризмді, туристік спорт клубтарын, 

оныңішінде қалалық, аудандық және аулалық туристік клубтарды дамыту, 

оларға орындар бөлу. 

- әр түрлік өздерден қаржыландырудың басымды бағыттарынанықтау 

үшін туризм және демалыс аясында инвестициялық жобалардың жәрмеңкесін 

ұйымдастыру; 

- мүддетанытқан мемлекеттік атқарушы және басқа органдармен, 

сондай-ақ мемлекет пен жеке сектор арасындағы қызметке түзетулеренгізуді 

қамтамасызету; 

Туризмді мемлекететтік қолдау шараларын еліміздің барлық 

облыстарында қолдану, туризмді дамытуда үлкен жетістіктерге қол жеткізуі 

ықтимал. 
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ СМЕШАННОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ BREZZI-DOUGLAS-MARINI 

 

Моделирование фильтрации многофазной жидкости имеет большую 

прикладную значимость в нефтяной промышленности, гидрологии, при 

секвестрации углерода и управлении ядерных отходов. Модели фильтрации 
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N 

 

лежат в основе гидродинамических симуляторов, используемых при разработке 

нефтяных месторождений, и позволяют проводить прогнозные расчеты 

показателей разработки. 

Исследование моделей фильтрации наиболее полно проведено в 

предположении о локальном фазовом равновесии [1–5]. Однако учет 

неравновесности, которая заключается в запаздывании установления 

насыщенностей, необходим на всех этапах разработки нефтяных 

месторождений. Это связано с тем, что зависимости перепада давления от 

времени, полученные при проведении лабораторных исследований образцов 

пористой среды с целью определения функций относительной фазовой 

проницаемости, значительно отличаются от теоретических кривых, 

рассчитанных в рамках классической теории фильтрации [6]. Влияние 

неравновесности может быть значительным, так как время установления 

насыщенности в условиях нефтяных месторождений может составлять 

величину порядка года [7]. 

В работе рассматривается модель двухфазной неравновесной 

фильтрации с обобщенным законом неравновесности, введенная в работе [8]. 

Определение поля давления в рамках данной модели сводится к решению 

смешанной задачи для уравнения эллиптического типа. В предыдущих работах 

авторов [9, 10] для решения данной задачи применен стабилизированный метод 

бисопряженных градиентов BiCGSTAB. В качестве предобуславливателей 

метода выбраны диагональный и неполная LU-факторизация; алгоритм 

реализован на языке C++ с применением библиотеки Eigen, проведен 

сравнительный анализ количества итераций, требуемых для достижения 

заданной точности. 

В настоящей работе для решения задачи определения поля давления 

используется  смешанный  метод  конечных элементов с элементами Brezzi- 

Douglas-Marini [11]. Получена априорная  оценка, из которой следует 

сходимость приближенного решения к точному решению. Приведен анализ 

точности метода на примере нескольких модельных задач в квадратной области. 

Пусть    R
2      – ограниченная выпуклая область с  границей  = D  . 

Рассмотрим задачу 
kxp bx, p= 0 , x  , (1) 

 kxp  n
 

= g   , x   , (2) 
N N 

p = gD , xD , (3) 

где p – функция, подлежащая определению, f  L2 . Относительно функций 

k(x) и b(x, p) предположим, что 

0 < c0  kx c1, bx, p1 bx, p2   c2  p1  p2 . (4) 

Задача (1)-(3) эквивалентна задаче нахождения пары 
u, p H div; L2 , такой что 

k 
1

u

,
   


, p = 

 
 n

,g    , 

 
 H   div;, 

D   D N (5) 

  u, v bx, p, v = 0, v  L
2 , 
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N N 

 
h h 

h 

где  2 2  2 

H div; =    L  :    L , 

H  div;= 

Hdiv;:  

 
 n
 

= 0 на   . 
Пусть T –  триангуляция  области  . Смешанный метод конечных 

элементов  заключается  в  нахождении  u
 

, p  BDM  P с  условием  u
  
 n
 

= g 
h h 1 0 h N ,h 

на N таких, что 
k 

1
u
  

,
,p   = 

 
 n

,g    , 

 
 BDM , (6) 

 
h h D D 1,N 

где   u


h 
, v bx, ph ,v = 0, v  P0 , 

BDM1 = : 

|  P K 

2 K T, 

BDM1,N  BDM1  HN div;, 

P0 = v :  v |K P0K  K T, 

Pn K  - пространство полиномов степени не выше n . 

При выполнении условий (4) выполняются неравенства 

  u
 
 u

  
 2   

 C     u
   
   u


 2  

  p  p   
2  

, 

u
 
 u




h 1 

2 
 p  p 

2 
 C  u  u

 2   
   p  P p 

2
 

где h и Ph - операторы проекции. 

Приведем результаты исследования точности метода (6) посредством 

сравнения приближенного решения с точным решением. В вычислительных 

экспериментах величина погрешности определялась по формуле 
e = max 

KT 
pK  ph K , 

где px –  точное  решение, ph x –   приближенное решение, K – центр 

треугольника K . 
Задача 1. В единичном квадрате рассмотрим задачу [12, с. 7] 

2 px, y= 0, 
p 
0, y = 

p 
1, y = 0, px,0 =0, px,1 = 1 cosx. 

x x 

Точное решение задачи имеет вид px, y= 
1
 

sinh 
cos x sinh y  y. 

Обозначим через h диаметр триангуляции T . Зависимость погрешности от 

количества элементов для задачи 1 представлена в таблице 1. Графики 

приближенного решения и абсолютной погрешности представлены на рисунке 

1. 

 

Таблица 1 – Анализ погрешности метода для задачи 1 

h Узлов Элементов Ребер e 

0.0705 2406 4610 7015 2.68711110
4

 

0.0496 5295 10288 15582 1.61650110
4

 

0.0354 9307 18212 27518 8.63019310
5

 

0.0281 14565 28628 43192 6.051073 10
5

 

h h 2 h 

K 1 

h 
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а) приближенное решение б) погрешность 

 

Рисунок 1 – Результаты решения задачи 1 
 

Задача 2. В единичном квадрате рассмотрим задачу 

2 px, y= 6, 

px, y= 1 x2  2y2 , x = 0,   x = 1, 

p 
= 0, 

y 
y = 0; 

p 
= 4, 

y 

 
y = 1. 

Точное решение задачи имеет вид px, y= 1 x2  2y2 . Зависимость 

погрешности от количества элементов представлена в таблице 2. Графики 

приближенного решения и абсолютной погрешности представлены на рисунке 

2. 

 

Таблица 2 – Анализ погрешности метода для задачи 2 

h Узлов Элементов Ребер e 

0.1698 141 240 380 3.10636110
3

 

0.0776 517 952 1468 6.28764110
4

 

0.0421 1978 3794 5771 1.97276310
4

 

0.0279 4406 8570 12975 8.14770810
5

 

0.0246 7662 15002 22663 6.966669 10
5

 

0.0168 12139 23876 36014 2.926152 10
5
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а) приближенное решение б) погрешность 

 

Рисунок 2 – Результаты решения задачи 2 
 

Задача 3. В единичном квадрате рассмотрим задачу 

2 p = e xy x 2   y 2 , 

px,0 = 1, 0  x  1, 

px,1= e x , 0  x 1, 

p0, y = 1, 0  y  1, 

p1, y= e y , 0  y 1. 

Точное решение задачи имеет вид px, y= e xy . Зависимость погрешности 

от количества элементов представлена в таблице 3. Графики приближенного 

решения и абсолютной погрешности представлены на рисунке 3. 

 

Таблица 3 – Анализ погрешности метода для задачи 3 

h Узлов Элементов Ребер e 

0.0512 1109 2096 3204 5.68532310
5

 

0.0328 3043 5884 8926 2.36308810
5

 

0.0242 5914 11546 17459 1.14798510
5

 

0.0168 12139 23876 36014 5.81281910
6

 

0.0102 47834 94866 142699 1.64045210
6
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а) приближенное решение б) погрешность 
 

Рисунок 3 – Результаты решения задачи 3 

 

Таким образом, представленный метод (6) сходится со вторым 

порядком. Полученные результаты будут использованы при решении задачи 

двухфазной неравновесной фильтрации несжимаемой жидкости в 

произвольных областях. 
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УДК 631/635:56 

ОРАЗАЕВА Г.А., ИГИСИНОВА Ж.Т. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, Усть-Каменогорск 

 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОЧВЫ В 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СОСТАВА 

МИКРОФЛОРЫ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ 

 

В связи с необходимостью оценки продуктивности биосферы и ее 

ресурсов, познания механизмов круговорота веществ и энергии в экосистемах 

суши, ставит перед научным сообществом вопрос о роли биомассы почвы. 

Микробные сообщества, являясь редуцентами экосистем, выполняют огромную 

роль в деструкции органического вещества почв, переводя его в доступные для 

продуцентов элементы питания, тем самым, замыкая круговорот веществ. 

Высокие концентрации тяжелых металлов и других токсикантов вызывают 

различные изменения микробиологических и биохимических показателей почв. 

Так, в результате антропогенного загрязнения наблюдается уменьшение общей 

численности, сужение видового разнообразия микроорганизмов, падение 

интенсивности основных микробиологических процессов и активности 

почвенных ферментов, появление фитотоксичных форм и т.д. (Колесников СИ., 

2000; Гузев B.C., Левин СВ., 2001) [1]. 
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Признавая особую значимость микроорганизмов в устойчивом 

функционировании городских экосистем, следует отметить слабую изученность 

данного вопроса для лесных ландшафтов в условиях повышенного 

антропогенного воздействия. Проведенный в работе сравнительный анализ 

функционирования микробной компоненты почвы под лесными фитоценозами 

в условиях различного антропогенного воздействия является необходимым 

элементом комплексной процедуры разработки биоиндикационной системы 

тестовых микробиологических показателей для оценки состояния лесных 

экосистем, для проведения микробиологического мониторинга лесных и 

лесопарковых ландшафтов. А так же формирует необходимую 

фактологическую базу для разработки микробиологических показателей 

экологического нормирования антропогенной нагрузки (в системе 

почварастение) [2]. 

МБП считается одним из наиболее важных атрибутов почвенного 

качества. Синтез и распад почвенного органического вещества, участие в 

биологическом круговороте элементов, формирование стабильных почвенных 

агрегатов, мобилизация и иммобилизация питательных ресурсов, фиксация 

азота из атмосферы, контроль над фитопатогенами, синтез регуляторов роста 

растений, деструкция почвообразующих пород и новообразование минералов – 

вот далеко не полный перечень функций, посредством которых 

микроорганизмы вносят свой особый вклад в формирование почвы и её 

плодородия. 

Целью изучения микробной биомассы является оценить вклад грибов и 

бактерий в субстрат индуцированное дыхание (СИД) разных типов почв 

методом селективного ингибирования. 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 

- оптимизация процедуры разделения вклада грибов и бактерий вСИД 

почвы; 

- определение структуры микробного сообщества разных типов почв и 

при разном землепользовании; 

- определение соотношения грибы / бактерии в разных типах почв. 

Объектом изучения является микробная биомасса почв, добытаяв 

Ульбинском районе г. Усть-Каменогорск и почва,изготовленная для 

выращивания цветковых растений. 

Предметом изучения является состав флоры почв, как главный 

компонент, вносящий огромный вклад в формирование потоков вещества в 

системе «почва – растения – атмосфера». 

В процессе были изучены основные положения о микробной биомассе 

почв, ее биологической роли. Методы количественной оценки микробной 

биомассы в почвах которые подразделяются на две группы: I) прямые 

микроскопические методы, введенные в практику исследований Виноградским 

еще в 1925 г. и усовершенствованные, главным образом, по линии поиска более 

эффективных приемов окраски бактериальных клеток и грибного мицелия; 2) 

сравнительно недавно разработанные биохимические методы, основанные на 
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определении активности метаболизма микроорганизмов или содержания в 

почве химических соединений, входящих в состав микробной биомассы [3, 4]. 

Дана оценка микробной биомассы, содержащейся в единице веса или 

профиля почвы, используются преимущественно методы прямой микроскопии. 

Поэтому и основные закономерности распределения запасов микроорганизмов 

в различных почвах, в том числе и в градиенте биоклиматических условий, 

были получены с использованием разных модификаций прямого 

микроскопического учета клеток микроорганизмов. Исследования микробной 

биомассы почв были направлены в основном на получении сведений о ее двух 

важных компонентах: грибы и бактерий. 

Из всего многообразия  методов выбрали в основном наиболее удобные 

и простые в исполнении, доступные почти для любой современной химико- 

аналитической лаборатории средней руки. Сознательно исключили из 

рассмотрения методы, требующие владения специальными 

узкоспецифическими навыками «чистой микробиологии» – микроскопии, 

работы с чистыми культурами и др. Но даже и при таких ограничениях объем 

обзора не позволяет остановиться на всех методах, отвечающих критериям 

простоты, доступности, воспроизводимости и надежности при определении 

почвенной микробной биомассы, поскольку к настоящему  времени 

разработаны десятки таких методических подходов. Следует отметить, что 

единой (общепринятой) классификации методов определения биомассы 

микроорганизмов в почве не существует. Наиболее удобные и эфективные 

методы, которые использовали это: 1) биоцидные методы; 2) методы, 

основанные на определении дыхательного отклика микробного сообщества на 

внесение глюкозы; 3) методы, основанные на анализе биомаркеров. 

Идея количественного определения микробной биомассы в почве после 

биоцидной обработки, приводящей к гибели значительной части почвенного 

микробного сообщества, получила развитие благодаря трудам Д. С. 

Дженкинсона – одного из крупнейших почвенных микробиологов XX–XXI вв. 

При исследовании почв были дифференцированы клетки различных 

групп микроорганизмов и споры грибов. Бактерии и грибы - две различные 

группы почвенной микрофлоры, которые занимают различные экологические 

ниши и потому по-разному влияют на круговорот питательных веществ. 

Соотношение бактерий и грибов зависит от типа почвы и ее свойств, типа 

экосистемы и ее микробный состав. Были использованы следующие методы для 

определения доли грибов и бактерий в почве: 

1) подсчет на агаризованных средах; 

2) прямая микроскопия; 

3) физиологические подходы. 

Подсчет колоний на чашках учитывает только небольшую  часть 

(обычно 0,01-1%) общей микробной биомассы. Специфические компоненты 

клеток (грибных и бактериальных) могут находиться и вне клеток. 

Прямоемикроскопирование позволило в известной степени дифференцировать 

бактерии и мицелий грибов, но не позволило определить их активность. 
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Был применен наиболее распространенный вариант для СИД с 

использованием газохроматографического определения концентраций 

СО2.Свежую почву просеивают через сито 2 мм, вручную выбирают мелкие 

камешки и фрагменты корней растений и растительных остатков, и отбирают 

навески почвы в стеклянные сосуды с плотными резиновыми или 

силиконовыми пробками из примерного расчета 1 объем почвы на 10 объемов 

воздуха. Практически размер почвенной навески может варьировать в широких 

пределах: при использовании в качестве инкубационных сосудов 15 или 20 мл 

пенициллиновых флаконов навеска почвы не должна превышать 1–1,5 г (сухой 

вес), а в сосудах большего объема (100–500 мл) она может достигать 10–50 г. 

Чем больше навеска, тем более репрезентативным будет образец, и тем меньше 

будет разброс между повторностями.Почва в сосудах была предварительно 

преинкубирована в термостате при температуре 22°С в течение 1–3 сутки, 

чтобы прошли возмущения, привнесенные в систему почва–микроорганизмы 

при перемешивании, просеивании и смене температуры. Затем в почву вносят 

глюкозу из расчета 10 мг глюкозы на 1 г почвы либо в виде водного раствора. 

Итоговая влажность в почве должна составлять 60 ± 5 % полной влагоемкости 

(ПВ). Переувлажненную почву перед внесением глюкозы слегка подсушивали 

медленным перемешиванием в вытяжном шкафу. Обогащенную глюкозой 

почву перемешивают и инкубируют в течение часа при комнатной температуре. 

Затем открытые сосуды проветривают в вытяжном шкафу, чтобы избавиться от 

избытка углекислого газа, образовавшегося при внесении глюкозы и при 

перемешивании почвы. Затем сосуды плотно закрывают резиновыми или 

силиконовыми пробками и на 2–3 ч ставят в термостат при температуре 22 °С. 

По истечении этого срока из сосудов отбирают газовые пробы, прокалывая 

пробки шприцом. Расчет объема выделившегося углекислого газа производится 

в соответствии со следующей формулой: 

A [мл СО2] = %СО2 × 44 × Vфл/ 22,4/ 100 

где А [мл СО2] – объем выделившегося СО2 в мл; 44 – молярный вес 

углекислого газа; Vфл – объем флакона; 22,4 – объем 1 миллимоля газа, мл. 

Затем производится расчет скорости дыхания (интенсивности выделения 
СО2):  

v [мкл СО2/ (г × час)] == А × 1000/масса почвы / [г] / время [ч] 

Расчет количества углерода микробной биомассы производится по 

следующей формуле: 

Смик (мкг С / г ) = KSIR × v. 

Было определенно, что микробная биомасса влияет на насыщение почвы 

азотом и углеводом, которые необходимы для полноценного произрастания 

растений. 

Определение взаимосвязи состава микрофлоры почвы и устойчивого 

взаимодействия на нее неблагоприятных факторов. 

В настоящее время проблема антропогенного загрязнения окружающей 

природной среды стоит очень остро. Интенсивное промышленное и 

сельскохозяйственное использование природных ресурсов вызвало 
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существенные изменения биохимических циклов и содержания большинства 

химических элементов в почве, в том числе тяжелых металлов (Карпухин А.И., 

Яшин И.М., Черников В.А., 1993; Черных Н.А., 2001) [5]. 

Высокие концентрации тяжелых металлов вызывают существенные 

изменения функционирования экосистем и их компонентов. Актуальность 

проблемы загрязнения окружающей среды значительно возрастает в крупных 

городах, где оно приводит к различным нарушениям в составе городских 

экосистем, ухудшая условия проживания городского населения и как  

следствие, вызывая заболевания людей. 

Фитоценозы в городах выполняют огромную санитарно-гигиеническую 

функцию, повышая устойчивость экосистем в условиях высокого 

антропогенного загрязнения. Между тем состояние зеленых насаждений в 

городах вызывает серьезное опасение и тревогу. В этой связи представляет, 

несомненно, теоретическую и практическую значимость изучение факторов, 

влияющих на функционирование лесных экосистем в условиях повышенного 

антропогенного воздействия[6]. 

При изучении проб почвы с естественного источника и навесовпочв 

изготовленных для выращивания цветковых растений было установлено, что в 

почве добытой из участков в Ульбинском районе г. Усть – Каменогорск состав 

микробной биомассы представлен богатым содержанием представителей 

микроорганизмов. Было определено, что микробная биомасса почвы 

составляетот 1 до 3процентов от общего органического углерода почвы и 

включает в себя все почвенные организмы, объём которых не превосходит 5000 

м3 МБП считается одним из наиболее важных атрибутов почвенного качества. 

При анализе были выявлены такие представители, как грибы и бактерии. 
 

Рис.1 Микрокопирование биомассы 

 

Так, же в ходе изучения микробной биомассы была оценена 

возможность насыщения почвы представителями микробной флоры для того, 

чтобы улучшить обменные процессы в почве и тем, самым улучшить качество 

плодородного слоя для повышения урожайности. Из данного наблюдения было 

отмечено, что при добавлении навеска с высоким содержанием 

микроорганизмов, в пробу с более скудным ее содержанием при помещении в 

духовой шкаф с плотно закрытой пленкой, бактерии активно восполняют свою 
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численность, тем самым улучшая качественные показатели почвы. При этом 

почва использовалось только с естественного источника. А при добавлении в 

магазинную пробу почвы, такое активное развитие микробной массы не 

наблюдалось. Из этого следует, что микробная биомасса в естественных 

источниках наиболее устойчива, разнообразна, в связи с полноценным 

воздействием на нее природных факторов, что определяет ее способность 

участвовать в естественных процессах насыщения и превращения азота и 

углерода в почве, а так же является одним из главных показателей ее 

плодородности. При сравнении с почвой предназначенной для выращивания 

цветковых растений, о током разнообразии и объёме микроорганизмов как с 

естественного источника утверждать нельзя. Так, как в навесах были 

определены лишь отдельные представители шаровидных и палочковидных 

бактерии. Представители грибов были представлены скудным количеством 

отдельных спор. 
 

 

Рис 2. Микроскопирование биомассы 

 

Так же отмечалось, что бактерии собраны в отдельные группы, это 

можно связать с тем, что для восполнения магазинной почвы использовались 

удобрения на основе химических соединений. Из этого следует вывод, что 

активное внедрение в почву химических элементов приводит к 

количественному сокращению представителей микробной биомассы, что 

негативно сказывается на таких показателях, как: участие в биологическом 

круговороте элементов, формирование стабильных почвенных агрегатов, 

мобилизация и иммобилизация питательных ресурсов, фиксация азота из 

атмосферы, контроль над фитопатогенами, синтез регуляторов роста растений, 

деструкция почвообразующих пород и новообразование минералов – и это 

лишь небольшая часть функций, посредством которых микроорганизмы вносят 

свой особый вклад в формирование почвы и её плодородия. 

Роль микробной биомассы в устойчивости экосистемы велика. И на 

сегодняшний день в условиях масштабного антропогенного воздействия на 

почву, перед человечеством возникает вопрос о сохранении микробного 

разнообразия почв, как одного из гарантов поддержания круговорота в  

природе. 
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НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

За период осмысления международного закрепления права на 

бесплатную юридическую помощь на международном уровне был выработан 

ряд стандартов оказания бесплатной юридической помощи, которые в своей 

совокупности представляют ту модель, воплотить которую стремятся 

государства в национальных правовых системах. 

Как отмечают исследователи, несмотря на достаточно широкое 

употребление понятия «стандарты прав человека», «до настоящего времени... 

не выработано единого определения и признаков стандарта как правового 

явления», Н.С. Ермишина, анализируя европейские стандарты прав человека 

применительно к российскому уголовному процессу, дает следующее 

определение: «Европейские стандарты в области прав человека в уголовном 

процессе - это один из элементов системы правовых средств, входящих в 

механизм правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности, 

обеспечивающих реализацию назначения данного вида государственной 

деятельности, которые по своей природе одновременно являются нормами 

права и юридическими фактами и которые способны к постоянному 

наращиванию и расширению за счет итоговых решений специализированного 

Европейского Суда по правам человека»[1]. 

Наиболее конкретный подход к определению европейских стандартов 

прав человека, А.В. Чумаков отмечает, что «европейские стандарты в области 

прав человека должны быть определены в законе как положения Конвенции о 
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защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоколов к ней, а также 

постановлений Европейского Суда по правам человека о правах и свободах 

человека и гражданина, обязательные для применения в Российской 

Федерации»[2]. 

Стандарты прав человека являются собирательной категорией, которая 

отражает минимальный набор прав и свобод человека, а также особенностей их 

реализации, являющийся ориентиром для государств в правотворчестве и 

правоприменении. 

Международные стандарты прав человека выводятся из содержания 

международных документов, отражают в себе общечеловеческие ценности, как 

правило, не имеют обязательной юридической силы, но в то же время значимы 

в связи с признанием их на международном уровне большинством государств 

мира. Такая позиция представляется неверным, отнесение к стандартам 

правовых норм и юридических фактов, тем более нормативно-правовых 

документов, поскольку стандарты прав человека лишь получают в них свое 

отражение. Являясь выраженными на международном уровне в наиболее  

общем виде, стандарты в той или иной области могут быть государством по- 

разному реализованы. Теоретически представляется возможной ситуация, когда 

какое-либо из положений, входящих в стандарт, не будет закреплено 

формально-юридически, из сложившейся практики будут явствовать его 

признание и соблюдение. 

Относительно дискуссиипонятия «международный стандарт прав 

человека», отметим, что при анализе рассматриваемого явления изучаются, 

различные международные документы, обязательные для применения в 

Казахстанском законодательстве и устанавливающие правила предоставления 

бесплатной юридической помощи, а также документы рекомендательного 

характера. При этом в связи с заявленным предметом исследования будут 

рассматриваться лишь акты, устанавливающие правила в отношении 

бесплатной юридической помощи по уголовным делам, и распространения на 

гражданско-правовую сферу. 

Большинство международно-правовых документов упоминающих 

Конвенция по вопросам гражданского процесса, заключённая в г. Гааге в 1954 

г., также содержит положения о предоставлении бесплатной юридической 

помощи гражданам стран-участниц на тех же условиях, что и собственным 

гражданам, а также несколько конкретизирует процедурупроверки 

нуждаемости лица в бесплатной юридической помощи[3]. 

Принятые восьмым Конгрессом ООН Основные принципы, касающиеся 

роли юристов, акцентируют внимание на необходимости обеспечить 

предоставление достаточных финансовых и иных средств для оказания 

юридических услуг бедным и, в случае необходимости, другим лицам, 

находящимся в неблагоприятном положении. 

В рамках Совета Европы действуют рекомендательные документы, 

регламентирующие отдельные аспекты юридической помощи. Например, 

Рекомендация Комитета Министров Совета Европы №Я (93) 1 «Об 
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эффективном доступе к праву и правосудию малообеспеченных слоев 

населения» призывает содействовать эффективному доступу беднейших слоев 

населения к судам, в особенности путем оказания юридической или любых 

других форм помощи во всех судебных инстанциях (гражданских, уголовных, 

коммерческих, административных, общественных и т.д.) и по всем 

состязательным или несостязательным процессам независимо оттого, в каком 

качестве выступают заинтересованные лица. 

Наибольшее раскрытие право на бесплатную юридическую помощь 

получило в решениях Европейского Суда по правам человека. 

Как указывалось ранее, несмотря на то, что Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод не упоминает право на получение бесплатной 

юридической помощи, оно выводится из содержания права на справедливое 

судебное разбирательство и в связи с концепцией доступности правосудия (ст. 

6 Конвенции). В отношении случаев, когда государство обязуется предоставить 

бесплатную юридическую помощь, Европейским Судом по правам человека 

было выведено несколько критериев, которые должны учитываться: 1) 

потенциальные последствия разрешения правового вопроса, с которыми 

столкнется заявитель; 2) сложность правового вопроса либо процедуры его 

рассмотрения, особенно в тех случаях, когда представительство в суде является 

обязательным в соответствии с законом; 3) возможность заявителя эффективно 

представить свое дело в суде; 4) перспективы выигрыша дела в судебном 

порядке. При этом в качестве основной идеи выдвигалась идея равенства 

средств и возможностей между спорящими сторонами. 

Однако Европейский Суд по правам человека нашел, что  

предоставление бесплатной юридической помощи исходя из финансовой 

ситуации заявителя и перспектив «выигрыша» дела не нарушает права человека 

на справедливое судебное разбирательство. Более того, было отмечено, что не 

является обязанностью государства использовать общественные средства на 

обеспечение абсолютного равенства средств между лицом, получающим 

помощь, и противоположной стороной; скорее необходимо лишь, чтобы каждая 

сторона была наделена разумной возможностью представить свое дело при 

условии, что это не поставит ее в существенно невыгодное положение по 

отношению к противоположной стороне[4]. 

При этом решение о предоставлении бесплатной юридической помощи 

не должно быть произвольным или предвзятым[5]. Отказ в предоставлении 

помощи не является произвольным, если действующая схема предоставления 

юридической помощи устанавливает реальные гарантии против этого. Так, в 

деле DelSol v. France Европейский Суд по правам человека нашел ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод ненарушенной в связи с 

отказом Бюро по юридической помощи предоставить такую помощь при  

подаче жалобы в Кассационный суд. Несмотря на то, что представительство в 

таком случае было обязательным, Бюро обосновало свое решение об отказе 

тем, что у заявителя не было оснований для обжалования. Европейский Суд по 

правам человека, рассмотрев качество государственной схемы предоставления 
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бесплатной юридической помощи, пришел к выводу о том, что французская 

модель обеспечивает реальные гарантии против произвольного отказа. 

Органы, ответственные за разрешение вопроса о предоставлении 

юридической помощи, должны своевременно сообщать о своем решении 

заявителю. В одном из дел, затрагивающих сферу уголовного 

судопроизводства, Европейский Суд по правам человека отметил, что хотя ст. 6 

Конвенции не применяется к решениям относительно заявлений о 

предоставлении юридической помощи, поскольку они не устанавливают ни 

виновность липа, ни размер наказания, недостатки в определении права на 

получение юридической помощи могут вызвать проблемы, связанные с 

доступностью правосудия. В деле Tabor V. Poland заявителю было отказано в 

предоставлении бесплатной юридической помощи при обращении в суд 

кассационной инстанции. Европейский Суд по правам человека нашел 

нарушение ч. 1 ст. 6 Конвенции в том, что национальный суд не сообщил 

причины отказа и в этом смысле отказ был немотивирован, а также в том, что 

решение было доведено до заявителя через месяц после истечения срока на 

подачу жалобы, что лишило заявителя возможности реализовать свое право на 

обжалование. 

В целом относительно предоставления юридической помощи в 

вышестоящих инстанциях Европейский Суд по правам человека отмечает, что 

право на бесплатную юридическую помощь применяется во всех инстанциях в 

рамках национальной системы в зависимости от ее специфических 

особенностей, рассматриваемых в единстве, и в зависимости от роли 

апелляционного и кассационного судов. В деле Delcourt v. Belgium  

Европейский Суд по правам человека установил,[6] что хотя Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод не принуждает государства создавать 

апелляционные или кассационные суды, государство с такими судами должно 

гарантировать, что лицо, представшее перед ними, будет пользоваться всеми 

фундаментальными гарантиями, содержащимися в ст. 6 Конвенции. 

В то же время в ряде решений Европейским Судом по правам человека 

было сформулировано требование об эффективности предоставленной 

юридической помощи (что может интерпретироваться как ее  качественность). 

В деле Bertuzzi v. France Суд нашел, что в нарушение ч. 1 ст. 6 Конвенции 

заявитель не имел эффективного доступа к суду в связи с тем, что, выступая в 

деле против профессионального юриста - ответчика, был лишен 

профессионального представителя (несколько назначенных по делу юристов 

отказались представлять его интересы, ссылаясь на личные связи с 

ответчиком)[7]. Сама по себе Конвенция гарантирует права, которые являются 

реальными, а не теоретическими и иллюзорными. Так, в деле Artico v. Italy 

Европейский Суд по правам человека констатировал, что формальное 

назначение защитника не соответствует ст. 6 Конвенции, если его деятельность 

неэффективна. Государство должно предпринять фактические действия, чтобы 

гарантировать, что право на юридическую помощь будет осуществлено 

надлежащим образом[8]. 
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В то же время государство не всегда должно нести ответственность за 

ненадлежащее поведение юриста. В деле Tripodi v. Italy Европейский Суд по 

правам человека нашел, что ст. 6 Конвенции не нарушена, указав, что 

государство не может нести ответственность за ненадлежащее поведение 

юриста. Назначенный юрист в этом деле не присутствовал при рассмотрении 

дела в Кассационном суде, не предпринял никаких действий по замене себя 

другим юристом, не составил письменных документов, несмотря на то, что был 

извещен о дате и времени разбирательства и знал, что не сможет 

присутствовать[9]. 

Вместе с тем Европейский Суд по правам человека нашел нарушение ст. 

6 Конвенции в деле, где назначенный для оказания юридической помощи  

юрист не выполнил требований закона при подаче апелляционной жалобы, 

вследствие чего жалоба не была принята. При этом Европейский Суд по правам 

человека отметил, что в результате этого заявитель был лишен практической и 

эффективной защиты и что, хотя недостатки и ошибки в ведении дела 

официально назначенного юриста по общему правилу не влекут 

ответственность государства, в этой ситуации небрежность юриста лишила 

представляемого конкретного средства правовой защиты. Несоблюдение 

юристом процедуры в этом деле было «явным недостатком», требующим 

позитивных шагов, которые должны были предпринять компетентные органы в 

целях обеспечения практического и эффективного осуществления заявителем 

права на защиту. 

Отмечая обязанность государственных органов вмешаться в случае 

ненадлежащего предоставления юридической помощи, Европейский Суд по 

правам человека оперирует термином «явные недостатки» 

(.manifestshortcomings). Как отмечается в докладе Open Society Justice Initiative и 

Public Interest Law Institute, посвященном практике Европейского Суда по 

правам человека, в отношении права на бесплатную юридическую помощь 

«хотя Суд основывает свое определение обязанности властей вмешаться на том, 

были ли явные недостатки со стороны юриста, оказывающего помощь, в 

полной мере не определяется, что есть «явные» ошибки в услугах юриста, 

оказывающего помощь, и что есть «неэффективное» и «ненадлежащее» 

представительство. Фактически Суд не спешит делать разного рода заключения 

о надлежащем характере представительства в отдельных случаях. Похоже, что 

критика относительно поведения юриста была ограничена вопросами прогулов 

и нежелания действовать. Тем самым Суд избегал качественной оценки того, 

что назначенный юрист должен сделать или сказать в защиту своего клиента. 

Тем не менее, подобная позиция понятна в свете характера взаимоотношений 

между юристом и его клиентом и рисков, связанных с вмешательством в эти 

взаимоотношения извне. Суд, очевидно, считает выходящим за рамки своей[10] 

юрисдикции судить о компетентности каждого отдельного юриста, а также не 

поощряет такое вмешательство со стороны государственных властей». 
Вопрос о предоставлении бесплатной юридической помощи как 

элементе справедливого судебного разбирательства может возникать и при 
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обеспечении права на эффективную защиту против предъявленного иска. При 
этом действуют те же правила, которые относятся к лицам -инициаторам 
процесса[11]. 

Обобщая позиции Европейского Суда по правам человека, можно 
констатировать следующее: 

- в практике выработаны критерии определения категорий дел, где 
требуется предоставление бесплатной юридической помощи; 

- круг получателей юридической помощи может быть ограничен исходя 
из финансовой ситуации заявителя; 

- решение о предоставлении юридической помощи не должно быть 
произвольным или предвзятым.; 

- решение о предоставлении (отказе в предоставлении) бесплатной 
юридической помощи должно быть доведено до заявителя своевременно, так 
чтобы не лишать его возможных средств защиты; 

- при рассмотрении дела в вышестоящих инстанциях (при наличии 
таковых в национальной судебной системе) лицо должно пользоваться всеми 
фундаментальными гарантиями, содержащимися в ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (с учетом особенностей рассмотрения дела в 
суде вышестоящей инстанции); 

- предоставленная юридическая помощь должна быть эффективна 
(качественно оказана). Государство (в лице своих государственных органов) 
обязано обеспечить эффективность юридической помощи и вмешаться при 
наличии «явных недостатков». 

Выработанные Европейским Судом по правам человека стандарты, 
безусловно, значимы с точки зрения казахстанского гражданского процесса как 
минимум по следующим причинам[12]: 

во-первых, исходя из толкования, данного положениям Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, а именно учитывая содержание права 
на доступ к суду, государство обязано обеспечить механизм реализации права 
на получение квалифицированной юридической помощи (в том числе 
бесплатной); 

во-вторых, данный механизм должен способствовать достижению целей 
его введения, что предполагает определение субъектов, которые будут 
заниматься оказанием бесплатной юридической помощи, обеспечение 
надлежащего мониторинга и финансирования их деятельности; 

в-третьих, ограничения на получение бесплатной юридической помощи 
(по субъектам, по предмету, по стадиям рассмотрения дела и т.д.) должны 
соотноситься с теми стандартами, которые выработаны на международном 
уровне. 
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ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Задача школьного образования и в частности образовательной области 

«Технология» – подготовка ребенка к самостоятельной жизни.Неотъемлемой 

частью процесса обучения является воспитание, каждый учитель на своих 

занятиях, так или иначе, воздействует на учеников, принимая участие в 

формировании их личности.В педагогической энциклопедии нравственное 

воспитание определяют как «целенаправленное формирование морального 

сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек 

нравственного поведения».Учитель технологии имеет больше возможностей 

влияния на школьников в силу особенностей своего урока (занятия менее 

формализованы, предполагают более свободное общение, имеют прикладной 

характер и призваны прояснить, укрепить и использовать межпредметные 

связи, воплотить теорию в жизни).Совершенно недостаточно для учителя 

хорошо владеть техникой необходимых по программе работ и технологиями 

обучения этим работам. Инициация саморазвития школьника в продуктивном 

русле, помощь в его профессиональном самоопределении, взращивание ценных 

моральных качеств, закрепление важных привычек, основанных на требованиях 

дисциплины и взаимоуважения, на честности и добросердечии – это далеко не 

полный круг ответственности учителя технологии. При этом важно не 

допускать нивелирования значения материальных результатов труда: умение 

произвести вещественный продукт – важнейший психологический феномен, 

подкрепляющий веру в свои силы, смелость к экспериментам, формирующий 

убежденность в своей ценности как личности. В связи с этим, учитель должен 

быть крайне внимателен в постановке практических задач и подготовке: 

выполнение задания должно оставлять у школьника чувство успешности, 

заслуженной гордости за свою работу. 

Задачи воспитания, решаемые на уроках технологии, можно в общем 

плане сформулировать следующим образом: Эстетическое воспитание – 

воспитание чувства прекрасного, общей культуры труда. Воспитание 

творческого начала личности, инициативного отношения к делу, свободной 

импровизации. Воспитание нравственных и правовых качеств: гуманизма, 

милосердия, чувства долга, ответственности за свою учебу и работу, поведение 

дома, в школе , на улице; осознание своих прав и обязанностей; овладение 

этическими нормами поведения человека в обществе. Формирование привычки 

к труду, практических умений и навыков; понимание необходимости труда как 
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для общества, так и для полноценной, достойной жизни самого человека. 

Формирование потребности в профессиональном самоопределении и 

последующем совершенствовании. Но главной задачей воспитания является 

выработка у ребенка стремления к самовоспитанию, самосовершенствованию, 

которое начинается с самопознания. Процесс самопознания и самовоспитания 

непрост. Только в активной разносторонней деятельности может проходить 

подлинный процесс самопознания. Ребенок постепенно вырабатывает 

правильную самооценку путем анализа своих действий и поступков, сравнения 

своих действий и поступков, сравнения своих результатов с результатами своих 

сверстников, существующими нормами правилами. Учителю нужно как можно 

раньше учить ребенка умению анализировать свои действия, знакомить с 

нравственными нормами поведения, так как нравственность – середина 

личности. Задача учителя технологии – дать возможность детям попробовать 

себя в различных видах деятельности. При проведении уроков в игровой форме 

ученицы могут попробовать себя в роли различных специалистов. Наряду с 

этим в реальном трудовом процессе проявляется ценностное отношение 

личности к труду. 

Учитель-предметник может и должен стать специалистом по эстетиче- 

скому воспитанию, определяя эстетические возможности каждого урока по 

своему учебному предмету, а также условия квалифицированного привлечения 

на свои уроки произведений искусства. Всё это не только создает положитель- 

ный эмоциональный фон для освоения основного учебного материала, но и за- 

кладывает основы общей эстетической культуры выпускника школы, необхо- 

димые для любой профессиональной деятельности в современном обществе. 
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Өскемен қ. 

 

МАТЕМАТИКА ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ 

ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

Қазіргі уақыттың негізгі талаптарының бірі – білімді әлемнің бүтіндей 

бейнесін қабылдай алатын, логикалық ойлауы дамыған жаңаша, тәуелсіз ойлай 

алатын шығармашыл адамға айналдыру. 
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Жаңа қоғамның тізгінін берік ұстайтын еркін елдің ертеңгі 

кемеңгерлерін оқыту, тәрбиелеу бесіктегі баланың нәрестелік шағынан 

басталып, үздіксіз дамыту барысында қалыптасатыны белгілі. Баланы оқыту 

мен тәрбиелеуде мектепке дейінгі мекемелер мен бастауыш сыныптың алатын 

орны ерекше. 

Оқыту мен оқу әрекетітің тығыз байланыста болуы, баланың ойының 

дамуына зор үлес қосады. Ал оқыту барысында төменгі сынып оқышыларының 

ақыл-ойын дамыту, бүгінгі күннің басты талабы. 

Мектептегі оқыту үрдісінің негізгі мақсаттары –оқушының білімді игеру 

кезінде ойлау қабілетін қалыптастыру, сол арқылы таным әрекетін белсендіріп, 

жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеу. 

Оқытудың мақсаты оқушыларға білім беру ғана емес, сонымен бірге 

олардың ойлау қабілетін дамыту және белсендіру оқушылардың білімді, 

дағдыны меңгеру үшін, болашақта танымдық және тәжірибелік іс-әрекетке 

оқушыларды дайындау қажетті шарт болып табылады. 

Ойлау дегеніміз – ақиқат дүниені өзара барлық байланыс 

қатынастарымен сәулелендіретін, мида жалпылай және жанама түрде сөз 

арқылы бейнеленетін үдеріс [1]. 

«Логикалық ойлау- логикалық сөйлеудің негізі, ал мұны –логикалық 

сөйлеуді ұстаз дамытуға тиіс»,- деп көрсетті К.Д.Ушинский. Логикалық 

ойлаудың ерекшелігі- қорытындылардың қисындылығында, олардың 

шындыққа сай келуінде. Логикаға түскен құбылыс түсіндіріледі, себептері мен 

салдарлары қатесіз анықталады. Ұғымдар арасындағы қатынастар мен 

байланыстар логикалық ойлау жолымен ашылады[4]. 

Педагогикалық үдерісте оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін 

дамытуда өзіндік жұмыстың алар орны ерекше. Оқушыларға өз бетінше 

жасаған ой операцияларының дұрыс-бұрыстығын тексерткізу, бір мәселенің 

өзін түрлі жолдармен шешуге үнемі бағып беру, логикалық ойлауды қажет 

ететін мысалдар құрастыру, есептер шығару, шығармалар жазғызу, рөлдік 

ойындар ойнату- баланың логикалық ойлауын дамытудың тиімді жолдары. 

Ой әрекеті барысында адам қоршаған ортаны танып, білу үшін ерекше 

ақын қызметін орындайды. Бұл нақты қызметіне талдау, біріктіру, салыстыру, 

нақтылау және қорытындылау арқылы жүзеге асады. 

Балаларда логикалық ойлауды дамыту әдістемелері: 

1. Талдау 

2. Біріктіру 

3. Салыстыру 

Логикалық ойлаудың ерекшелігі – қорытындылардың қисындылығы 

олардың шындыққа сай келуінде. Логикалық ойлауға түскен құбылыс 

түсіндіріледі, себептері мен салдары қатесіз анықталады. Оқушылардың жеке 

ойлау қабілетін дамыту үшін олардың өзіндік күш-қуаты мен сенімін арттыру 

қажет. Қолынан келетін көп істердің мүмкіндіктеріне бағып беріп отыру қажет. 

Оқушылардың білімді меңгеру үдерісі мына компонеттерден тұрады: 

1. Қабылдау 
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2. Түсіну 

3. Есте сақтау 
4. Қорыту және жүйелеу [3]. 
Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жұмабаев былай деген: 

«Ойлауды өркендету жолдары. Ойлау- жанның өте бір қиын, терең ісі. Жас 
балаға ойлау тым ауыр, сондықтан тәрбиеші баланың өркендеткенде,  
сақтықпен басқыштап іс істеу керек. Оқулықтағы берілген тапсырмалар, 
суреттер баланың жанына дұрыс әсер ететіндей, оқушының оқуға, білімге деген 
ынта-ықыласы, құштарлығы болуы керек» [1]. 

Логикалық жаттығуларды орындау баланың ақыл-ойын, қиялын, ой 
ұшқырлығын дамытады. Бұл оқушылардың түрлі мазмұнды есептерді 
шығаруға, есептің шартын құра білуге жетелейді. Бір есептің бірнеше 
шешімдерін табуға үйретеді. Әрбір сабақ қызықты есептермен аяқталғаны 
абзал, сонымен қатар, оқу материалын балалардың ойлау қабілеті жетерліктей 
жас ерекшеліктерін ескере ұйымдастырса ғана, оның ойлау қабілетінің дамуына 
мүмкіндік туады. Сондықтан да мұғалім балаларды үнемі ойланып оқуға 
бағыттауы тиіс, бұған оқу үрдісін жүйелі ұйымдастыру, сабақта бала логикасын 
дұрыс дамыта алатын мүмкіндіктерді мол пайдалану арқылы жетуге болады. 

Дұрыс ойлаудың формалары мен заңдары туралы ғылым логика деп, ал 
ой қорытындыларының обьектив пікірлерге негізделетін процесі логикалық 
ойлау деп аталады. 

Логикалық ойлаудың ерекшелігі – қорытындылардың қисындылығында, 
олардың шындыққа сай келуінде. Логикаға түскен құбылыс түсіндіріледі, 
себептері мен салдарлары қатесіз анықталады. Ұғымдар арасындағы 
байланыстар мен қатынастар логикалық ойлау жолымен ашылады. Бұл 
байланыстар мен қатынастардың дұрыстығын теріске шығаруға болмайтыны 
пікірлерде көрсетіледі. 

Сыныптағы оқушылардың білім деңгейі бірдей емес. Олардың ішінде 
математиканы сүйіп оқитын, оған деген ынтасы зор оқушылар да бар. Оларды 
жеңіл, бірыңғай жаттығулар орындау жалықтырады. Сондықтан мұғалім 
оқушыларға міндетті емес тапсырмаларды үнемі орындатып отыруы тиіс [3]. 

Шығармашылық жаттығу – бұл нақты мәні берілмеген, есепті шартты 
математикалық заңдылықтар арқылы орындау. 

Шығармашылық тапсырмалар оқушылардың жаңа бір нәрсені ашуы, 
яғни оқушы өзін белгілі бір жаңалықтардың авторы ретінде сезінеді. Бұл оған 
белгілі бір пән төңірегіндегі қызығушылығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
Яғни, оқушыны өзіне тарта, баули түседі[5]. 

Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталған 
стандартты емес тапсырмаларды шығармашылық жаттығулар деп атаймыз. 
Сондықтан шығармашылық жаттығуды ұдайы жүргізе отырып біз 
оқушылардың тек пәнге деген қызығушылығын ғана емес, логикалық ойлауын 
да дамыта аламыз. [2]. 

Сыныптағы оқушылардың білім деңгейі бірдей емес. Олардың ішінде 
математиканы сүйіп оқитын, оған деген ынтасы зор оқушылар да бар. Оларды 
жеңіл, бірыңғай жаттығулар орындау жалықтырады. Сондықтан мұғалім 
оқушыларға міндетті емес тапсырмаларды үнемі орындатып отыруы тиіс. 
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Оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін: 
 есепті, жаттығуларды талдай білу іскерліктерін қалыптастыру; 
 сызба графиктік модель бойынша есеп объектілерінің арасындағы 

байланыстарды түсіндіру; 
 Есептегі нақты заттарды оның моделімен ауыстыру; 
 Пәнге деген қызығушылығын, сүйіспеншілігін арттыру; 
 Сыныпқа дұрыс психологиялық жағдай орнатуға мүмкіндік туғызу7 
Оқу процесіндегі осындай іс-әрекеттердің арқасында қоғам талап етіп 

отырған шығармашылық қабілеті жоғары, өз ойын жүйелі де ашық айта алатын, 
қоғамға еркін сіңетін, өндіріске белсене араласатын азамат қалыптасады [4].  

Оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін: 
 есепті, жаттығуларды талдай білу іскерліктерін қалыптастыру; 
 сызба графиктік модель бойынша есеп объектілерінің арасындағы 

байланыстарды түсіндіру; 
 Есептегі нақты заттарды оның моделімен ауыстыру; 
 Пәнге деген қызығушылығын, сүйіспеншілігін арттыру; 
 Сыныпқа дұрыс психологиялық жағдай орнатуға мүмкіндік туғызу. 
Оқу үдерісінде осындай іс-әрекеттердің арқасында қоғам талап етіп 

отырған шығармашылық қабілеті жоғары, өз ойын жүйелі де ашық айта алатын, 
қоғамға еркін сіңетін, өндіріске белсене араласатын азамат қалыптасады [2]. 
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ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН 

БІРҚАТАР АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Тұлғаның психологиялық тұрақтылығы дегеніміз не? «Тұрақты» сөзі 

әлемнің көптеген тілдерінде «табанды, қатты, берік, төзімді» деген мағынаны 

білдіреді. «Орыс тілінің синонимдер сөздігінде» бұл сөздің екі синонимі 

беріледі: «тұрақтылық, тепе-теңдік» [1]. 
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Stability термині төзімділік, тұрақтылық, тепе-теңдік жағдайы; 

тұрақтылық, өаттылық ретінде; ал mentalstability – психикалық тұрақтылық 

(төзімділік) ретінде анықталады [2]. 

Психологиялық тұрақтылық тұлғаның күрделі және ауқымды қасиеті 

болып табылады. Оған қабілеттіліктердің тұтас жиынтығы, құбылыстардың кең 

тобы біріктірілген. Тұлға болмысы әралуан жоспарлы, ол психологиялық 

тұрақтылықтың әралуан аспектілерінде көрініс тауып отырады. 

Сонымен, Л.В. Куликов «Тұлғаның психогигиенасы. Психологиялық 

тұрақтылық және психопрофилактика мәселелері» оқу құралында 

психологиялық тұрақтылықтың тепе-теңдік, мөлшерлілік, қарсыласушылық 

(резистенттілік) секілді үш аспектісін қарастырады [3]. 

Тұрақтылық дегенде қиындықтарға қарсы тұру, шиеленісті жағдайларда 

сенімін сақтау және көңіл-күйдің тұрақты (жеткілікті жоғары) деңгейі 

ұғынылады. 

Тепе-теңдік – жауап қату күшінің мөлшерлілігі, қоздырғыш күшіне, 

оқиға мәніне (алып келуі мүмкін жағымды және жағымсыз салдарлар 

шамасына) іс-әрекет белсенділігі. 

Қарсыласушылық – бұл іс-әрекет еркіндігін, таңдау еркіндігін 

шектейтіндерге қарсыласу қабілеттілігі. Тұрақтылық өзіне деген сенімін сақтау, 

өз-өзіне, өзінің мүмкіндіктеріне сенімді болу қабілеттілігі секілді, тиімді 

психикалық өзін-өзі реттестіру қабілеттілігі сияқты қиындықтарды жеңуден 

байқалады. Табандылық тұлғаның қызмет ету, өзін-өзі басқаруын жүзеге асыру, 

даму, бейімделу қабілеттіліктерін сақтауынан көрінеді. 

Тұрақтылықтың қырларының бірі – таңдалып алынған идеалдар мен 

мақсаттарға міндеттелу, яғни өзін-өзі көрсетудегі, өзін-өзі іске асырудағы, өзін- 

өзі дәлелдеудегі өзінің мұқтаждықтарын қанағаттандырудан көрінетін 

экзистенциальды анықталушылық. 

Сонымен қатар, адамдардың біршама бөлігі үшін негізгі мұқтаждықтар 

витальды қажеттіліктермен, қауіпсіздікке мұқтаждықпен, басқа адамдарды 

қабылдаудағы мұқтаждықтармен шектелгендігін атап өту қажет. 

Тұрақтылық сондай-ақ көңіл-күйдің тұрақты, жеткілікті жоғары 

деңгейінен де байқалады. Көңіл-күй мен белсенділіктің тұрақты деңгейін 

сақтау, сергек және әралуан өмірлік аспектілерге сезімтал болу, жан-жақты 

қызығушылықтарға ие болу, құндылықтардағы, мақсаттар мен ұмтылыстардағы 

жеңілдікке бой ұрмау қабілеттілігі – психологиялық тұрақтылықтың маңызды 

құрамдас бөлігі. 

Студенттер тұлғасының психологиялық тұрақтылығы үшін өзін-өзі 

дамытуға, өзіндік дербестігін қалыптастыруға қабілетті болу қажет. 

Тұлғаның тұрақтылығы тұлғаның негізгі функцияларының 

үйлесімділігінің сақталуын, жеткілікті икемділігін айқындайтын оларды 

орындау тұрақтылығын шамалайды. 

Демек, тұрақтылыққа қызмет ету табандылығы, кәсіби қызметтегі 

сенімділігі кіреді. Болашақ педагог студенттердің педагогикалық тұрақтылығы 

деңгейі белгілі бір шамада олардың кәсіби қызметінен де көрінеді. Табысты 
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кәсіби қызмет өмірге тұтастай қанағаттанушылыққа, көңіл-күй мен 

психологиялық тұрақтылыққа ықпал көрсетеді. 

Төменгі тұрақтылық тәуекел жағдайынан табыла отырып (сынақ 

жағдайы, әлеуметтік депривация жағдайы) адам психикалық және соматикалық 

саулығы, тұлғалық дамуы, қалыптасқан тұлғааралық қарым-қатынастары үшін 

оның жағымсыз салдарларымен бірге жеңіп шығуына алып келеді. 

Тепе-теңдік. Психологиялық тұрақтылықты тұлғаның өлшемділігі, тұлға 

тұрақтылығы мен өзгермелілігінің тепе-теңдігі ретінде қарастыру қажет. Сөз 

басты өмірлік мақсаттар мен қағидалардың, басым сипат алатын мотивтердің, 

іс-әрекет тәсілдерінің тұрақтылығы, типтік жағдайлардағы әрекет ету жөнінде 

болып отыр. 

Өзгермелілік мотивтер динамикасынан, іс-әрекеттің жаңа тәсілдерінің 

пайда болуынан, іс-әрекеттің жаңа тәсілдерін іздестіруден, жағдаяттарға жауап 

қатудың жаңа формаларын қалыптастырудан байқалады. 

Осылай қарастыру кезінде тұлғаның психологиялық тұрақтылығы 

негізінде тұлғаның тұрақтылығы мен динамикалылығының үйлесімді (өлшемді) 

бірлігі жатады, олар бірін-бірі толықтырып отырады. 

Тұрақтылық іргетасында тұлғаның өмірлік жолы құрастырылады, онсыз 

өмірлік мақсаттарға қол жеткізу мүмкін емес. Ол өзін-өзі бағалауға қолдау 

көрсетеді және нығайтады, өзін тұлға және жеке адам ретінде қабылдауға 

мүмкіндік береді. Тұлға динамикалылығы мен бейімделушілігі тұлғаның дамуы 

мен тіршілік етуінің өзімен тығыз үлгіде байланысқан. 

Тепе-теңдік – өзінің психикасы мен ағзасының ресурстарымен жүктелу 

деңгейін өлшеу қабілеттілігі. Жүктелу деңгейі барлық уақытта күйзелістік және 

сыртқы жағдайлармен ғана емес, олардың субьективті интерпретациясымен, 

бағалаумен де байланысты. Тепе-теңдік психологиялық тұрақтылықтың 

ажырамас бөлігі ретінде жүктелу туындауда, жүктемені мүмкін шектерде ұстап 

тұру қабілеттілігінде субьективті құрамдас бөліктердің жағымсыз ықпалын 

азайту қабілеттілігінен көрінеді. Тепе-теңдік – бұл болып жатқан оқиғаларға үн 

қату күшіндегі қолайсыздықтардан қашу қабілеттілігі. Яғни, бір жағынан, 

өмірдің әралуан аспектілеріне сергек, сезімтал болу, немқұрайды болмау, 

екінші жағынан, жоғары қызбалықпен, айрықша күшті жауап қатпау. 

Психологиялық тұрақтылықта тағы да бір аспект – сезімтал жағдайда 

үйлесетін қабылданған және қабылданбаған сезімдердің өлшемділігі, бір 

жағынан, қанағаттану, жақсылық сезімі, қуаныш пен бақытты бастан кешіру 

арасындағы мөлшерлілік, екінші жағынан, қол жеткізілгендерге 

қанағаттанбаушылық, істегі, өзіңдегі аяқталмағандық сезімі, қайғы мен мұң, 

қиналыс сезімдерінің өлшемділігі. Бұларсыз өмірдің толыққандылығы, оның 

мазмұндық толықтығы сезімі болуы мүмкін емес. 

Төменгі тұрақтылық пен тепе-теңдік тәуекел жағдайының (күйзеліс, 

фрустрация, предневрастениялық, субдепрессивті жағдайлар) туындауына алып 

келеді. 
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Қарсыласушылық – бұл жекелеген шешімдерде де, өмір сұру ұалпын 

тұтастай таңдауда да іс-әрекет еркіндігін, таңдау еркіндігін шектейтіндерге 

қарсыласу қабілеттілігі. 

Қарсыласушылықтың маңызды жағы тәуелділіктен босау (химиялық, 

интеракциялық, бір бағыттағы іс-әрекеттік белсенділікке акценттелгендік) 

аспектісіндегі индивидтік және тұлғалық жеткіліктілік болып табылады. 

Бір жағынан, тұрақты тұлғааралық өзараәрекеттестікті, көптеген 

әлеуметтік байланыстарға қосылуды, ал екінші жағынан, айрықша күшті 

өзараәрекеттестікке қарсыласуды атап өтпеске болмайды. Соңғысы қажетті 

тұлғалық дербестікті, іс-әрекет түрін, қызмет стилі мен мақсаттарын, өмір сүру 

қалпын таңдаудағы тәуелсіздікті бұзуы мүмкін, өзіндік Менін тыңдауға кедергі 

болады, өзінің бағытын көздеуге, өзінің өмірлік жолын құрастаруға бөгет 

жасайды. Психологиялық тұрақтылық үшін сыртқы ықпалдастықтарға қарсы 

тұру, өз ниеті мен мақсаттарын көздей білу қажет. 

Осылайша, психологиялық тұрақтылық – бұл педагог тұлғасының 

сапаларының бірі, оның жекелеген аспектілері тұрақтылық, тепе-теңдік пен 

қарсыласушылық болып табылады, ол өмірлік қиындықтарға, жағдайлардың 

жағымсыз қысым жасауына қарсы тұрып, әртүрлі жағдайлар ұшырасұанда да 

денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтауға мүмкіндік береді. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФИРОМАСЛИЧНОСТИ TANACETUM VULGARE L. 

ВО ФЛОРЕ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Работы по исследованию и использованию эфиромасличных растений 

как никак актуальный по настоящее время. Так как эфирномасличные растения 

широко используются в парфюмерной и пищевой промышленности, а также 

используется в фармацевтической промышленности. Все больше возрастает 

интерес к лекарственным препаратам растительного происхождения. В 
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мировой литературе накоплено множество материалов по изучение эфирных 

масел, полученных в результате выделенных лекарственных растений. 

Наиболее распространенными и наиболее ценными в практическом 

отношений являются растения семейства AsteraceaeDumort. Семейство 

AsteraceaeDumort. одно из крупнейших семейств растительного мира Земли. 

Насчитывает более 1500 родов и свыше 20000 видов, широко 

распространенных по всему земному шару. В Казахстане семейство 

представлено 146 родами и 883 видами, из них 22 эндемики и около 200 

лекарственных [1]. 

Представителям семейства Asteraceae свойственны эфирные масла, 

специальные горечи, смолы и камфоры. Большинство растений данного вида 

содержать большое количество эфирного масла. 

Род Tanacetum L. включает во флоре Казахстана 17 видов. 

Tanacetumvulgare L. – многолетнее растения, высотой 30-150 см. Стебли 

одиночные или многочисленные, прямостоящие, обычно, лишь на верхушке 

разветвленные. Прикорневые листья быстро отмирающие, нижние стеблевые на 

довольно длинных черешках, расширенных у основания, верхние сидячие. 

Корзинки в числе 10-70 собраны в густой сложный щиток. Обвертки 

трехрядные опушенные или голые, листочки их травянистые. Венчики 

трубчатых цветков 1,5-2,4 мм. Длины, краевые пестичные более мелкие. Цветет 

июль-сентябрь [2]. 

Tanacetumvulgare L. и ее эфирное масло в официальной медицине 

используется как противовоспалительное действие при токсическом гепатите. 

Препараты пижмы обладают противовоспалительным, противоглистным 

(против аскарид и остриц), антисептическим, противомикробным, 

жаропонижающим, желчегонным, противолямблиозным, вяжущим, 

потогонным, спазмолитическим и инсектицидным действием. 

 

Рисунок 1 –TanacetumvulgareL. 

 

По данным Егеубаева Р.А, надземные части пижмы обыкновенной 

содержат эфирное масло: целое растение 0,34 – 0,70%, соцветие – 1,34, листья 
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0,70; стебли –0,13 [3, 4]. В состав масла входят: камфора, борнеол, туйон, 

изотуйон, кадинен, фелландрен, азулены, кариофиллен, бизаболен, пинены [5]. 

TanacetumvulgareL. был собран в двух местах Калбинского хребта, т.е. в 

ущелье Умуш-сай и в Каиндинском бору. На хребте встречается в ассоциациях 

ивово-разнотравно-пижмовой, разнотравно-лютиковой, разнотравно-пижмовой. 

Количественное определение эфирных масел производилось по методу 

гидродистилляции на приборе Клевенджера. [6]. 

Выход эфирного масла из цветущего растения собранного нами в 

Калбинском хребте в ущелье Умуш выделено 0,62% масла, синего цвета, с 

резким запахом. Результаты выхода эфирного масла, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты выхода эфирного масла Tanacetumvulgare L. 

 

Название 

растений 

Местообита- 

ние 

Фено- 

фаза 

Иссле- 

дован- 

ная 

часть 

Выход 

масла 

(%) 

Цвет 

масла 

Запах 

масла 

Tanacetu 

mvulgare 

L. 

Калбинский 

хребет, 

ущелье 

Умуш-сай 

цв. надзем- 

ная 

0,62 желтый резкий 

Калбинский 

хребет, 

Каиндин- 
ский бор 

цв. надзем- 

ная 

0,48 желто- 

вато- 

зеленый 

резкий 

 

По данным таблицы 1, выход эфирного масла у Tanacetumvulgare L. 

составил в пределах 0,48 – 0,62. Цвет у вида, собранного в Каиндинском бору 

показал желтовато-зеленый цвет, по сравнению собранного в ущелье Умуш- 

сай. 

Таким образом, экологические условия произрастания, а также 

местообитания вида влияют на количественное содержание эфирного масла. 

Так в ущелье Умуш-сай было выделено 0,62% эфирного масла, по сравнению с 

Каиндинском бору (0,48%. Более засушливые условия Калбинского хребта 

способствуют большему накоплению эфирных масел в растениях. 
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

БІЛІМІН ГЕОМЕТРИЯНЫҢ ЭЛЕКТИВТІ КУРСТАРЫН ОҚЫТУ 

АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Элективті курстар дегеніміз - бағдарлы пәндердің нақты саласы 

бойынша және бағдарлы пәндердің мазмұнынан өзгеше, оқушылардың білімге 

қызығушылығын қанағаттандыратын басқа да бағыттар бойынша білім беру 

бағдарламасын жүзеге асыруды ұйымдастыру формасы. 

Элективті курстар - « қолданбалы,таңдаулы » деген мағынаны білдіреді. 

Элективті курстар оқу жоспарының жаңа элементі болып табылады. 

Оқушылардың жан – жақтылығын қанағаттандыратын курстардың бірі. 

Элективті курстардың 3 түрін қарастырайық: 

1. Бейінді курстар. Бұл курстардың көбінде қарастыратыны пәнді 

тереңірек оқыту. 

2. Базистік курстардың жеке дара қалыптасуы мектеп деңгейінде 

жүргізіледі. Бұл оқушыларға қосымша факультативтік сабақтарды бейінді 

түрде қамтиды. 

3. Оқушыларды бір – бірден сабақтарға дайындау. Мысалы, егер оқушы 

гуманитарлық бағытты таңдаған болса, онда қауымдастық негіздері курсын 

оқытады. Ал математикалық бағытта оқитын оқушы өзінің білімін 

математикамен байланыстырады. 

Элективті курстар бейінді оқытады. Бұл жерде мұғалім сабақта жеке 

тақырыпты ашу үшін қызықты ақпараттарды оқушыларға оқытады. Соңында 

оқушыларға топпен немесе жеке тапсырма береді. 

Элективті курстар орта мектептің жоғарғы буындарында кәсіптік 

оқытуда негізгі роль атқарады. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім беру 

тұжырымдамасында жоғарғы сыныптарда оқыту мазмұнын дифференциалдау 

3 түрлі курстардың: базалық, бағдарлы және қолданбалы өзара 

байланыстылығы негізінде іске асырылады. Алайда, әр курстың өзіне тән 

басымдылық міндеттері бар. 
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Базалық - жалпы білім беретін курстар барлық оқушылар үшін міндетті 

және ол жалпы білім беру дайындығының инвариантты бөлігін бейнелейді. 

Бағдарлы курстар кейбір пәндерді тереңдетіп оқытуға және мектеп 

бітірушілерді кәсіптік білім беруге бағытталған. 

Қолданбалы курстар әр оқушының ынтасы мен бейімділігіне 

байланысты ұйымдастырылады. Бұл курстар жеке білім бағдарламасын 

құрудың негізгі құралы болып табылады. 

Элективті курстардың жіктелуі: 

1. пәнге бағытталған; 

2. пәнаралық; 

3. қолданбалы. 

Пәнге бағытталған элективті курстар.Олардың мақсаты - оқу 

жоспарына кіретін базалық пәндер бойынша білімді тереңірек және ауқымды 

меңгерту. Бұл курстарды былай топтауға болады: 

Геометрия мен математиканы терең меңгеруге бағытталған жоғарғы 

деңгейдегі курстар. Мысалы, «Векторлар», «Туынды» және т.б. Қоғамдық - 

гуманитарлық бағытта оқитын оқушылар үшін немесе математика тереңдетіліп 

оқытылатын мектеп оқушыларына арналған бірыңғай ұлттық тестке дайындық 

мақсатында енетін элективті курстар. 

Пәнге бойыншы,мұндай элективті курстарын іске асыру барысында 

келесі міндеттер шешіледі: 

 пәндік сынақтарды өткізу; оқушының бұл бағдарға қатысты 

мүмкіндіктеріне баға беру, таңдалған пәнді тереңдетілген деңгейде игеруге 

дайындығын анықтау; 

 бағдар іс-әрекетттерінің құрам бөліктерімен танысу; 

 базалық пәндік білімді кеңейтіп, толықтыру, таңдау бойынша 

емтиханға дайындалуына жағдай жасау; 

 оқушыларды берілген бағдарға сәйкес келетін іс-әрекет түрлерімен 

таныстыру. [1] 

Жоғарыда аталған курстарға қойылатын негізгі талаптардың бірі – 

олардың қысқа уақытта өткізілуі, ең тиімді ұзақтығы – бір тоқсан (8-18 сағ.). 

Пәнаралық  элективті курстар  дәстүрлі  оқу пәндерінің бір-бірімен 

байланысын қамтамасыз етеді. Олар мектеп оқушыларын бірқатар пәндер 

бойынша білімдерінің  синтезін   талап ететін кешенді  мәселелер  және 

міндеттермен, сонымен   қатар оларды әртүрлі  кәсіби салаларда шешу 

әдістерімен таныстырады. Мұндай курстардың міндеттері: 

 оқушылардың білімін жаратылыстану математикалық бағытта 

жалғастыруына бейімдеу; 

 оқушылардың икемдерін, қабілеттері мен қызығушылықтарын 

дамыту; 

 әлемнің интегративті бейнесін қалыптастыру. 

Элективті курстің мазмұнының тап осы бағытты ұстануы сансыз көп 

логикалық есептердің шешілуін болжайды, өйткені есептер шығару – бұл 

тұрақты үйреніп және жақсы үлгілерге еліктеу арқылы келетін практикалық 
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өнер. Психологияның оқытуы бойынша есептерді шығару қажеттілігі 

туындаған кезде ойлау пайда болады. Әрбір есеп міндетті түрде жауапты талап 

ететін сұрақпен аяқталады. Қойылған сұрақ ойды оятады, оқушының ойлау 

қабілетін дамытады. Элективті курсқа кіретін барлық есептер, олардың 

дәлелдеулері оқушыларға қиындықтар тудырмайды, өйткені құрамында қиын 

есептеулері жоқ, ал әрбір алдынғы есеп келесіге дайындық және әрбір есеп 

қайталанбайтындай етіп, қарапайымнан күрделіге қарай, әуестілігі мен 

қызықтылығын сақтай отырып таңдалып алынған. Сондықтан да, бағдарламаны 

оқушылардың, соның ішінде, жақсы математикалық дайындығы жоқ әртүрлі 

топтары үшін қолдануға болады. 

Элективті курстарды таңдау кезінде өзектілігі және оқушылар үшін 

жаңашылдығы деңгейіне, дәлелденген және дамыған әлеуетіне назар 

аударылды. Бағдарламалардың мазмұны оқушылардың зияткерлік, 

шығармашылық, эмоционалдық дамуына ықпал етеді, белсенді оқу әдістерін 

кеңінен пайдалануды, заманауи білім беру технологияларына бағдарлануды 

пайымдайды. 

Мектептің бүгінгі реформасы, қоғамның информатизациялануымен 

қатар, білімді гуманизациялануына бағытталған, оның мектептің алдына 

қоятын негізгі мақсаты — ақпараттық қоғамда күнделікті өмірге оқушыны 

дайындау. 

Оқушының бейімдік дайындалу кезеңінде маңызды роль 

интеграцияланған элективті деп аталатын курстар атқарады, олардың негізінде 

пән аралық және оқуға деген дара үйлестірімділік жатады. Тап осы мәселелерді 

шешу оқушының тағдырындағы ғылыми, техникалық, кәсіпшілік 

қызығушылығын  іске  асыруды  орындауға   жағдай   жасайды.  

Математикалық пәндер бағытының арасында кең интегративті 

мүмкіншіліктерге математикалық логика ие болады, өйткені жүйелі түрде 

ойлау, дәлелді ойлау, болжамдар жасау, жоққа шығарулар өздігінен келмейді – 

бұл іскерлікті логика ғылымы дамытады. Сондықтан әмбебаб қолдануына, 

қызықтылығына байланысты, сонымен қатар математикалық логика негізінде 

жоғары абстрактілігіне байланысты элективті курс барлық оқушыларға сөзсіз 

қызықты және пайдалы болуы мүмкін. 

Бір жағынан берілген курс оқушыларға бағдарлама бойынша 

математикадан, информатикадан ертеде алған білімдерін жалпылауға, 

тереңдетуге, математикалық объектілердің бірегейлігін, жоғары абстрактілігін 

көруге мүмкіндік береді (математикалық профильге дайындау), екінші жағынан 

математиканы техникада, өнерде, практикалық қызметте, тұрмыста қолданудың 

зор мүмкіндіктерін көрсетеді, дұрыс шешімді табуда, әртүрлі есептерді соның 

ішінде тұрмыстағы есептерді шешудегі логиканы қолдануға үйретеді. [2] 

Қазіргі таңда, республикамызда элективті курстарды жүргізудің 

жинақталған тәжірибесі жоққа тән, бар болса да өте аз. Республика бойынша 

бағдарлы сыныптар үшін ҚР Білім академиясы бекіткен тізімдері бар. Бұл тізім 

мектеп ерекшеліктерін ескеретін болсақ, бұл тізімде тақырып аз қамтылған.  

Бекітілген тізім аясында, мұғалімдер үшін бұл тізімге ілінбеген курстарды 
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ұйымдастыруға болады делінген. Сағат көлемі белгілі, ал оқу бағдарламаларын, 

мұғалімдер өз тәжірибелеріне сүйене отырып жасауда, яғни оларға қойылатын 

жалпыға бірдей талаптар айқындалмаған. Осы стандартта элективті курстардың 

міндеті, мақсаты, оның мазмұны, ұйымдастырылу формалары мен түрлері және 

бағалау туралы ештеңе айтылмаған. Алайда, олардың жүргізілуін стандарт 

міндеттейді. Сондықтан, жалпы элективті курстардың  математиканы 

оқытудағы алар орны, мақсаты мен міндеті туралы баяндалды. Алдымызға 

оқушылардың бейіналды даярлығын арттыруға арналған геометрияның 

элективті курстарын қалыптастыру мәселесін қойып, оның жолдарын 

қарастырды. 

Қорыта келгенде орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман 

талабына сай әр мұғалім өз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан 

гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз сабақтарында 

күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, қонымды, тиімді болары 

сөзсіз. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту 

үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі 

технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесі зерттеліп, 

мектеп өміріне енуде. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. 

Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты 

түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір 

тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз 

пәнін , барлық шәкіртін , мектебін шексіз сүйетін адам.Өзгермелі қоғамдағы 

жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, 

тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан 

шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері 

арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын 

талаптар : бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби 

шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. 

Элективті курстардың ерекшеліктері – өсіп келе жатқан жеке тұлғаны 

жан –жақты дамыту. Геметриялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа идеялар 

мен жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы 

болса, ал қазіргі оқушы – өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше 

мән беруіміз керек. 

Қазіргі оқушы: 

• Дүниетаным қабілеті жоғары; 

• Дарынды, өнерпаз; 

• Іздемпаз, талапты: 

• Өз алдына мақсат қоя білу керек 
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АНАЛИЗ НОРМАЛИЗОВАННОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО ИНДЕКСА 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ (NDVI) ДЛЯ ТИПОВ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОГО СНИМКА LANDSAT 8 

 

Расчет нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI), 

который доступен на лету, идет первым. Кроме того, NDVI часто используется 

во всем мире для мониторинга засухи, прогнозирования сельскохозяйственного 

производства, оказания помощи в прогнозировании зон пожаров и карт 

наступления в пустыне. NDVI предпочтительнее для глобального мониторинга 

растительности, поскольку он помогает компенсировать изменения условий 

освещения, уклона поверхности, экспозиции и других внешних факторов. 

NDVI рассчитывается по формуле: NDVI= 𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷; 
𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷 

NIR - отражение в ближнем инфракрасном спектре 

RED - отражение в красной области спектра 

Согласно этой формуле плотность растительности (NDVI) в 

определенной точке изображения равна разнице в интенсивностях отраженного 

света в красном и инфракрасном диапазонах, деленной на сумму этих 

интенсивностей. 

Проще говоря, NDVI - это мера состояния здоровья растений, 

основанная на том, как растение отражает свет на определенных частотах 

(некоторые волны поглощаются, а другие отражаются). 

Хлорофилл (индикатор здоровья) сильно поглощает видимый свет, а 

клеточная структура листьев сильно отражает ближний инфракрасный свет. 

Когда растение становится обезвоженным, больным, пораженным болезнями и 

т.д., Губчатый слой разрушается, и растение поглощает больше ближнего 

инфракрасного света, а не отражает его. Таким образом, наблюдение за тем, как 

изменяется NIR по сравнению с красным светом, дает точное представление о 

наличии хлорофилла, что коррелирует со здоровьем растений. 

Я загрузил пространственные подмножество Landsat-8. Это 

американский спутник выведенный на орбиту Земли 11 февралья 2013 года, по 

счету 8-ой в рамках программы Landsat. Наши скаченные данные состоят из 

растровых спутниковых снимков , а растры в свою очередь состоят из ячейеек, 

а онисодержит в себе то или иное значение, несущее некую информацию. И у 

нас имеется снимки 11-и диапазонов. Среди 11 диапазонов только 

коротковолновые (1-4 и 8) соответствуют видимому спектру, остальные 

чувствительны к областям спектра, которые человеческий глаз не различает. 

В дальнейшем чтобы работать с этими пространственными 

подмножествами я использовал язык программирование R. 
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Анализ нормализованного разностного индекса растительности (ndvi) 

мы получили объеденив 2 диапазона Ближний ИК и красные каналы: 

LC08_044034_20170614_B4 и LC08_044034_20170614_B5. 

Для представления индекса NDVI используется стандартизованная 

непрерывная градиентная или дискретная шкала. Благодаря особенности 

отражения в NIR – REDобластях спектра, природные объекты, не связанные с 

растительностью, имеют фиксированное значение NDVI : 

 

Таблица 1 – Фиксированное значение NDVI 

Тип объекта Значение NDVI 

Густая растительность 0.7 

Разряенная растительность 0.5 

Открытая почва 0.025 

Облака 0 

Снег и лед -0.05 

Вода -0.25 

Искусственные материалы (бетон, асфальт) -0.5 
 
 

Рисунок 1 – NDVILandsat 

 

В результате мы можем увидеть рост и развития растений на всей карте 

.В рисунке 1 мы можем увидеть чтона правом углу у нас находиться шкала 

вегитаций растительности этот индекс определяет значения от -1,0 до 1,0, в 

основном представляющие зелень, где отрицательные значения в основном 

формируются из облаков, воды и снега, а значения, близкие к нулю, в основном 

формируются из камней и голой почвы. Очень маленькие значения (0,1 или 

менее) функции NDVI соответствуют пустым участкам камней, песка или 

снега. Умеренные значения (от 0,2 до 0,3) представляют кустарники и луга, а 

большие значения (от 0,6 до 0,8) указывают на умеренные и тропические леса. 
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Рисунок 2 – Распределение значений NDVI 

 

На рисунке 2 мы видим гистограмму, и мы видим частату 

растительности по шкале NDVI. Это гистограмма говорит нам что в этой 

области спутникового снимка много средней растительности. 
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ӘОЖ 581.2 (574.5) 

ШАРИПХАНОВА А.С., НАЗАРБЕК М.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

МАҚТА ДАҚЫЛДАРЫН ЗИЯНКЕСТЕРДЕН ҚОРҒАУ БАРЫСЫНДА 

ТРИХОГРАММАНЫ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІ 

 

Оңтүстік Қазақстанда 200-ден астам әр түрлі ауруларды тудыратын 

организмдер – бунақденелер, кенелер, омыртқасыз жануарлар және бірнеше 

ондаған микроорганизмдер мақта дақылдарында өсіп дамиды. Сонымен бірге 

50-ден астам зиянкестермен қоректенетін жыртқыш бунақденелер тіршілік 

ететіні белгілі. 

Біз зерттеуге алған Оңтүстік Қазақстан облысындағы Төрткүл өңірінде 

аталған зиянкестің көптеп кездесетінімен ерекшеленіп тұрады.Төрткүлөңірінің 

ауа-райы жағдайы зиянкестің өмір сүру жағдайына қолайлы, себебі бұл жерде 

қыс айларының жылы келуі мен және көктем айларында (наурыз, сәуір) жауын 

шашынның мол болуымен байланысты. Мақта шаруашылығындағы зиянкестер 

қатарыныңең негізгілері мақта көбелегі (Heliothis armigera Hbr) болып 

табылады. Ол негізінен мақта алқаптарында және басқа да ауылшаруашылық 

өнімдері далаларында өте көп мөлшерде таралған. Мәліметтерге қарағанда 

оның зиянкестік әсері, кейбір жылдары өңірде 26-28 %, ал кейбір ұжымдарда 

60-70 % – дан астам болатыны белгілі болды. 

Қазақстанда дақыл зиянкестерінің энтомофагтары 1955-1960 жылдардан 

бастап қана зерттеле бастағаны анықталды. Сондықтан көптеген зиянкестердің 

энтомофагтарының түр-құрамы, олардың биологиялык ерекшеліктері және 

зиянкестердің жаппай өніп-өсуін тежеудегі немесе олардың сан мөлшерін 

азайтудағы рөлі туралы мәліметтер жоқ болған жағдайдың өзінде өте 

жеткіліксіз. Оңтүстік Қазақстан жағдайында көп қоректі зиянкес 

насекомдардың ішінде өздерінің зиянкестік дәрежесі жағынан кеміргіш қоңыр 

көбелектердің (подгрызающие совки) практикалық маңызы өте зор. Бұл топқа 

жататын зиянды көбелектердің ішінде әсіресе күздік және мақта кеміргіш 

қоңыр көбелектері аса қауіпті болып саналады. Олар облысымыздың онтүстік 

http://www/
http://www.dataplus.ru/ARCREV/Number_48/12_deshifr.html
http://www.ugi.ru/articles/dzz/review-dzz
http://www.ugi.ru/articles/dzz/review-dzz
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және онтүстік-шығыс аймақтарында бау-бақша, техникалық дақылдардың 

бірқатарына қатты зиян келтіреді. Сондықтан да көп қоректі зиянкестердің 

басқа топтарымен салыстырғанда кеміргіш қоңыр көбелектердің 

энтомофагтары толығырақ зерттелгені белгілі болды. 

Кеміргіш қоңыр көбелектердің паразиттерінің ішінде ең басты рөл 

атқаратыны кәдімгі трихограмма.Трихограмма туысына жататын түрлердің бәрі 

ауыл шаруашылық дақылдары мен жеміс және орман ағаштарының бірқатар 

зиянкестерінің жұмыртқаларында паразиттік тіршілік ететін насекомдар. 

Трихограммалар жарғақ қанаттылар (Нуmепорteга) отрядының хальцид 

тұқымдасына жатады. Денесінің ұзындығы 0,2-0,9 мм. Жәндіктердің 6 

отрядының 215 түрі паразитті тіршілік етеді. Көбелектер мен жарғақ 

қанаттылардың басты паразиттері.Артқы канаттары ұзын және енсіз болады. 

Мұртшалары қысқа, ұрғашыларынікі шоқпар басты, бес буыннан тұрады, 

еркектерінікі үш буынды. Трихограмманың ұрғашысы 25-150 жұмыртқаны 

басқа жәндіктердің жұмыртқаларына салады, дернәсілі сол иесінің 

жұмыртқасында дамып, оның өз жұмыртқасының дамуын тоқтатып тастайды. 

Трихограммалар кейде 90–100%-ға дейін өсімдік зиянкестерінің жұмыртқасын 

жояды. Трихограмма pallіda жапырақ ширатқыш көбелектерде, Трихограмма 

pіnі қарағай жібек көбелегінде паразитті тіршілік етеді. Трихограмманы өсіріп, 

мәдени дақылдардың зиянкестерімен күресу үшін пайдаланатыны анықталды. 

ТМД-да қазіргі кезде дақылдар зиянкестерінің 10 түріне 

қарсыбиологиялық күресте трихогрммалардың үш түрі және 15 шақты түр 

аралық формалары зерттеліп, сыннан өтті. Олардың түрлерінің бір-бірінен 

фрагмаларының түсі, пішіні, жұмыртқа салғыш апараттарының, ұзын-қысқалы 

және сонымен қатар ересектерінің биологиялык ерекшеліктері мен мінез- 

құлықтары арқылы ажыратуға болатыны белгілі болды. 

Трихограммалардың ішіндегі ең негізгі түрі — кәдімгі трихограмма. Ол 

тым көп қоректі және өте кең таралған паразит. Оның иелерінің жалпы саны 80 

түрден асады. Бірақ ең көп ұнататыны қоңыр көбелектер (Noctuidae). 

Көбелектің бір жұмыртқасының ішінде паразиттің 2-4 дернәсілі бірден 

жетіле алады. Дамудың төртінші-алтыншы күндерінде залалданған 

жұмыртқалар меруерттей кұлпырып тұратын қара түске айналады. Осы белгі 

арқылы көбелектің, трихограммамен залалданған жұмыртқаларын салуларынан 

оңай ажыратуға болады екен. 

Ересек трихограммалар еркін тіршілік етіп, көмірсулы қоректер және 

шық тамшыларын сорып қоректенеді. Трихограмма 17-ден 30°-кедейінгі 

температура мен 55-тен 95%-кедейінгі ауадымқылдығында өніп-өсіп, 

дамиалады. Әрбір ұрғашы трихограмма мақта көбелектің  жұмыртқаларына 

орта есеппен 40-50 (ең көп дегенде 80), ал лабораториялық иесі дән күйесі 

көбелегінің жұмыртқаларына 30-дай жұмыртқа салады. 

Тәулік бойындағы орташа температура 32°-тан жоғары және ауаның 

дымқылдығы 25%-дан төмен болғанда, сонымен қатар көктемде және күзде 13° 

температурада тұрған жағдайда ұрғашы трихограмманың өсімталдығы күрт 

төмендейді де, 10°-та жұмыртқа салу мүлде тоқталады. 11-13° температурада 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
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трихограмманың ересектерінің әрекеттері бәсеңдейді. Олардың белсенділігі 14 

градустан басталып, 17°-тан артқанда күшейе түседі. Трихограмма 

жарықсүйгіш насеком, әсіресе жарық күші 20-36 мың люкс аралығында 

белсенді келеді, бірақ тура түсетін күн сәулелерінен қашады. Таңертеңгі кезде 

жапырақтық жарық түсетін жағына жиналады да, күн ысыған кезде оның 

астықты бетіне көшеді. Температура 36 градусқа жеткенде ол көлеңке жерге 

тығылады. Ересек дарақтарының табиғи жағдайларда өздері үшін қолайлы 

температурасы, дымқылдығы және жарығы бар микроүлескілерді белсенді 

түрде таңдап алу қабілеттігі де бұл түрдің, тез икемге келгіштігінің негізгі 

көрінісі болып табылады. 

Біздің өңірде биологиялық күресу тәсілінің ең негізгі бір жетістігі аса 

қауіпті зиянкестердің бірқатарына, солардың ішінде кеміргіш қоңыр 

көбелектерге қарсы трихограмманы қолдану болып саналады. 

Трихограмманы лабораторияда қойма зиянкесі — дән күйесінің 

(Sitotrogacerealela Oliv.) жұмыртқаларында (20) өсіріп көбейтеді. Ситотроганы 

жыл бойы үздіксіз арпа және жүгері дәндерінде өсіреді. Дән күйесінің 

өсімталдық дәрежесі жоғары болатын көбелектерін алу үшін астық дәндерін 

дұрыс сақтау және оларды залалдау ережесін бұлжытпай орындау керек. 

Трихограмманы қолдануда жақсы нәтижеге жету үшін оны жаппай 

өсіріп көбейткен кезде тіршілік қабілеттілігі, белсенділігі және қолайсыз 

жағдайға төзімділігі жоғары дәрежеде болатын паразиттерді алуға тырысу 

керек. Ондай паразиттерді трихограмманы табиғи жағдайларға (яғни өзгермелі 

температура мен дымқылдылықта) максималды түрде жақын келетін 

жағдайларда тәрбиелегенде ғана алуға болады. Трихограмманы тәрбиелеп өсіру 

орындарында температура күндіз, яғни паразиттің ең белсенді сағаттарында, 

25-29°, ал түнде 14-16° болуы тиіс. Трихограмманың дамуын баяулатпау үшін 

тәулік бойындағы орташа температура 22°-тан, түнгі минимум температура 11°- 

дан төмен, ал күндізгі максимум температура 30°-дан жоғары болмауы керек. 

Зиянды қоңыр көбелектерге қарсы күресте әдеттеегіннің бір гектарына 

зиянкестің сан мөлшеріне байланысты 20-30-40 мың трихограмма 

шығарылатыны белгілі болды. 

Трихограмманы қолданудан жақсы нәтижеалу үшін оны шығарудың 

нормасын және мерзімдерін дұрыс сақтау керек. Паразиттерді кешіктіріп, 

сондай-ақ күні бұрын шығару, күткен нәтижені береа лмайды. Практикада 

трихограмма екі мерзімде шығарылады: бірінші рет зиянкестің әрбір 

генерациясының жұмыртқалау кезеңінің алдында, екінші рет –жаппай 

жұмыртқалаудың бас кезінде. Әрбір мерзімде көрсетілген норманың, жартысын 

жібереді. Бірақ ол нормаға ауа райы жағдайларына, жұмыс жүргізіліп жатқан 

аймаққа, зиянкестің сан мөлшеріне және оның қандай түрге жататындығына 

байланысты түзету енгізіп тұру керек. 

Трихограмма жұмыртқадан жаппай шығып болған соң құтыларды егін 

даласына жеткізеді. Шығару жұмысын таңертеңгі немесе ыстық болмайтын 

кешкі (кешалды) сағаттарда ұйымдастырған жөн. Егін даласы бойынша 
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біркелкі тарату үшін трихограмманы бір гектар жердің, кем дегенде 50 

нүктесінен шығарады. Ол үшін паразиттерді шығарушы жұмысшылар бір- 

бірінен 20 метр қашықтықта егін даласы бойынша жүріп отырады да, 10 метр 

жүрген сайын тоқтап, трихограммалар бар мақта жапырақтарын кұтыдан 

пинцеттің көмегімен ептеп алып, өсімдіктің үстіне қояды. Трихограмманы 

шығару әдістемесі мен техникасын бұлжытпай дұрыс орындау бұл істің 

айтарлықтай жақсы нәтиже беруінің негізгі кепілі болып саналады. 

Ғалымдардың ғылыми зерттеу нәтижелері мақта дақылдарында 

зиянкестердің жаппай таралып кетпей тұрғанда, энтомофагтардан ерте 

көктемде трихограммадан пайдалануды ұсынады. Себебі аса қауіпті болып 

саналатын мақта қоңыр көбелегінің бірінші генерациясы (дамуы) мақта 

алқаптарының маңайында өсетін өсімдіктерге жүретіні жайлы айтылады.Сол 

себепті дихандар үшін трихограмманы пайдалану өте тиімді әрі арзан болып 

саналады. 

Мақта кеміргіш қоңыр көбелегінің (Heliothis armigera Hbr) мақта 

зиянкесі ретінде Оңтүстік Қазақстанда зерттелуі және экологиялық 

факторларды ескере отырып биологиялық күресу шараларды трихограмманы 

тиімді пайдалану мен мақта алқаптарындағы зиянкестерге қарсы тиімді күрес 

шараларын жүргізу үшін келесідей практикалық ұсыныс жасалады. 

1.Ерте егілген мақтада көсек құртының зиянкестігі төмен болады. 

2.Қозаның зақымдануы құрттардың санына ғана байланысты емес 

сонымен қатар құрттардың І м2, бір-құрттың даму фазасынабайланысты. 

3.Трихограммадан зиянкестерге қарсы тиімді пайдалану үшін, сәуіржәне 

мамыр айларының бірінші он күндігінде мақта алқаптарыныңмаңайында өсетін 

өсімдіктерде жұмыртқаларын салған мақта қоңыркөбелегіне қарсы 

пайдалануды ұсынамыз. 

Оңтүстік Қазақстан облысы Төрткүл аймағында өсірілетін мақта 

дақылының бәсекелестігін арттыруда зиянкестермен күресу шаралары аса 

маңызды болып табылатынына көзіміз жетті. Әдеби декректерге сүйене 

отырып, биологиялық күрес шарасының бірі трихограмманы тиімді қолдану 

болып табылатыны анықталды. 
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МАҚТА (GOSSYPIUM) ӨСІМДІГІНІҢ СОРУШЫ ЖӘНЕ КЕМІРУШІ 

ЗИЯНКЕСТЕРІМЕН КҮРЕСУ ӘДІСТЕРІ 

 

Мақта өсімдігін (қозаны) әртүрлі көптеген организмдер-шыбын- 

шіркейлер, кене, тағы басқа омыртқасыз жәндіктер, сондай-ақ ұсақ 

микроорганиздер уақ саңырауқұлақтар мен бактериялар қорек етеді. 

Қозаның басты зиянкестері - өрмекші кене, бақша, акация, мақтаның 

биттері, темекі бітесі, мақта көбелегі, күздік көбелек және т.б. болып табылады. 

Әр жылдары бұлардың әр түрі көбейіп кетеді. Мысалы, 2003-2005 жылдары 

мақта көбелегінің кұрттары күрт көбейіп, бірқатар шаруа қожалықтарында 

көсектердің зақымдануынан мақтаның түсімі гектарына 4-6 центнерге дейін, 

Мақтаарал ауданы бойынша 14,1 центнерге дейін кемісе, ал  2016-2017 

жылдары мақта битінен бөлініп шыққан шіреден, мақтаның көптеп ластануы, 

соның нәтижесінде мақта шикізатының сапасының төмендеуі байқалды. 

Қоза көктеп шыққанан толық пісіп жетілгенге дейін, бүкіл өсіп даму 

кезеңі бойынша әртүрлі зиянкестерден зақым көре береді. Өсімдік дамуының 

алғашкы кезеңінде-ақ, яғни өне бастаған тұқымы мен бүр жарған өскінін күздік 

көбелек дің негізгілеріне мыналар жатады: 

Өрмекші кене - бунақ аяқты, уақ жәндік. Ересек ұрғашысының 

ұзындығы - 0,3-0,6 мм, еркегінің ұзындығы - 0,2-0,3 мм. Ұрғашысының денесі 

жұмыртқа пішіндес, ал еркегі сына секілді болып келеді. Жазда сарғыш-жасыл, 

күзге салым — қызғылт сары-қызыл, қысқа қарай - қызыл-қоңыр түске енеді. 

Бүйірінде екі қара қоңыр дағы бар. Ересек кенелердің 4 жұп аяғы, дернәсілдің 

(личинка) 3 жұп аяғы болады (1-сурет). 

Өрмекші кене қоза жапырағының астыңғы бетінде тіршілік етеді. 

Аузының қылшықтарын жапыраққа қадап, оның сөлін хлорофилл дәндерімен 

қоса сорып алады. Жапырақтың зақымданған жерлері бірнеше күннен кейін 

астынан қоңырланып, үстінен қызарып шыға келеді. Сөлі сорылған өсімдіктің 

өсуі кешігеді, жапырақтары, түйіншелері мен көсектері түседі, ал қауашақтары 

қаудырап, жеңілдеп қалады. 
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Сурет 1. Өрмекші кенесі 

 

Кене мамыр-маусымайларында зақымдаса, қозаның өнімі 50-60 пайызға, 

шілдеде зақымдаса – 25-40 пайызға, тамызда зақымдаса – 5-10 пайызға кемиді. 

Қатты зақым шеккен бұталар мүлде өнім бермейді. 

Өрмекші кене өте тез өсіп-өніп көбейеді. Ұрғашысы өз өмірінде, жағдай 

қолайлы болса, 100-140 жұмыртқа салады, кейде мұнан да көбейтеді. 2-3 

күннен кейін жұмыртқадан алты аяқты қуыршақ-кене шығады. Ұзындығы 0,1 

мм келетін бұл қуыршақтар 1-2 күннен кейін-ақ жетіліп қалады. Осыдан соң 

қуатына еніп, ересек кенелер секілді 4 жұп аяқты жәндікке айналады, олардан 

айырмасы — тұрқының қысқалығы ғана. Енді 3-5 күннің ішінде олар толық 

ересек кенеге айналады, ал ұрғашылары жұмыртқа салуға кіріседі. 

Өрмекші кененің бір ұрпағының жазда өсіп-жетілуінің жалпы ұзақтығы 

8-12 күнге, ал көктем мен күзде 15-20 күнге созылады. Бір маусымда кене 

облыстың оңтүстік аймағында 18-20 рет, ұрпақ өрбітеді. Бір ұрғашы кененің өзі 

маусымның аяғына дейін үш жүз миллиард ұрпақ шашып үлгеруі мүмкін. 

Ұрықтанған ересек ұрғашы кенелер күзде өздері өсіп-өнген алқаптарда 

топырақтың үстіңгі қабатында, көсектердің, өсімдік қалдықтарының, 

тұтағаштарының қуыстары мен жарықтарында, жапырақ шірінділерінің 

астында қыстан шығады. Олар аязға өте төзімді келеді. Ылғалды  жерлерде, 

тіпті 25° суықтың өзінде ұрғашы кенелердің жартысына дейіні аман қалады. 

Олар аяздың температурасы 29-30° градусқа жеткенде және одан асқанда ғана 

қырылады. Ерте көктемде, күн 5-10°-қажылысымен кенелер қыстаған жерінен 

шығып, қоза егістіктерінің төңірегіндегі арамшөптерге ауысады да, сонда 

жаппай көбейеді. Содансоң жолбойы мен аралықтардан мақта егістігіне 

ауысады. 

Кене ауа ағыстарымен, желмен, құлаған жапырақтарды алып кететін 

арық-атыздардағы сумен таралады. Қоза атыздарының төңірегіндегі 

тұтағаштарын қырыққан, бұтаған адамдардың өздері де олардың таралуына 

себеп болады. 

Алқаптың кенеменз ақымдануы алғашқыда ошақтық сиптатта болады – 

қозалықтың әржерінде жеке-жеке зақымданған өсімдіктер пайда болады. 

Мұндай ошақтар зақымдаушы көзге жақын жатқан алқаптың шет-шетінде 

жиірек кездеседі. Жағдай қолайлы болса, мұндай ошақтар тез жайылады да, 

өзара қосыла келе бүкіл алқапты жайлап алады. 
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Суық түсуі және жауын-шашын зақымдануды тежей тұрғанымен, оны 

тоқтата алмайды. 

Кенені жоюға бірқатар пайдалы жәндіктер, құрт-құмырсқалар 

(насекомдар) қатысады. Олар – стеторусқоңызы, кенемен қоректенетін трипс 

(біте), жыртқыш бүрге және жарқырауық зер қоңыз. Бұл жыртқыш 

насекомдардың қомағайлығы сансыз кенені қырып-жоюға себеп болады. 

Мысалы, кенемен қоректенетін трипс тәулігіне кененің 50 жұмыртқасы мен 

личинкасын, ал жарқырауық қоңыздың ересек личинкалары 800-ге дейін жеп 

тауысады. Жыртқыш насекомдар да мақталық кене мекендері алғаш пайда 

болысымен шыға бастайды да, соларды қорекетудің арқасында тез көбейеді. 

Өрмекші кенеге қарсы күрестің тиімді жолы – оларды қыстаған жерінде 

жою болып табылады. Бұл үшін бос жатқан жерлерді жыртады, палдарды,  

телім аралықтарындағы үйінділерді жояды, егістік жерді тегістейді, ауыспалы 

егіс жүйесін енгізеді. 

Мақта егістігінің тікелей өзінде жүргізілетін агротехникалық шараларға 

жататындар: қозапаяны жинап алу, күздікті терең жыртып, көктемде тамыр жая 

бастаған арамшөптерді құрту және ылғал сақтау үшін тырмалап-малалау, қыста 

суару. 

Бұл шаралар қыстап шыққан кенені қорегінен айырады және егіс 

алдындағы кезеңде қырып жояды. 

Кенеге қарсы күресудің химиялық шараларына мыналаржатады: 

Түп ағаштарын және телім аралықтары мен алқап жиектерін 2,0 

проценттік минеральды-майлы эмульсиямен, 0,8 проценттік калъцийлі содаға 

0,2 процент сабын қосылған ерітіндімен, 15 проценттік карболинеум мен, 5 

процентгік нитрофенмен бүркіп өңдеу. 

Қоза аяқ қабын төмендегі улы химикаттармен бүрку ұсынылады 

(гектарына литр есебімен): 

Би-58, 40% Э.К. (эмульсия концентрациясы), (1,5-2,5). 

Вертимек, 18% Э.К. (0,3) 

Данитол, 10%Э.К. (1,0-1,5) 

Демитан, 10% С.К (суспензия концентрациясы), (0,6) 

Золон, 35% Э.К (2,5-3,0) 

Каратэ, 5% Э.К (0,5) 

Митак, 20% Э.К. (2,0) 

Неорон, 50% Э.К (1,5-2,0) 

НуреиД,Э.К. (1,5) 

Омайт, 57% Э.К. (1,5-2,0) 

Омайт, 30% Ү.С. (үнтақсуспензиясы), (2,5-3,0) 

Ортус, 5% С.К (0,5-0,75) 

Пегас, 50% С.К. (0,8) . 

Талстар, 10% Э.К. (0,6) 

Осы жерде айтакететінжәйт, препараттардың нәтижелі әсеретуі көбінесе, 

мақтаның жағдайына байланысты. Мысалы ылғалды жердегі өсімдіктер 



387  

шөлдеп тұрған қозаға қарағанда улы дәрілерді өзгерттіріп, клеткаларынан 

жақсы өткізеді және зиянкестер үшін улы болып қалады. 

Мақта биті— ұзындығы 1,5-4,0 мм болатын ұсақ жәндік (насеком). 

Тұрқы — домалақ. Аяқтары үш жұптан тұрады. Қарнының етек жағында безі 

бар, оны құйрықша дейді, ал арқа тұсында екі безінен (сөлдік түтікшелері) 

жабысқақ сұйық зат шығарады. Ауыз құрылғысы жіңішке тұмсықша түрінде 

болады. Ересек биттердің қанатты және қанатсыз түрлері бар(2-сурет). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сурет 2. Мақта биті 

 

Биттер әдетте өсімдіктің ең нәзік, ұлпалы жеріне — үстіңгі өскіндері  

мен жаңа жайылған жапырақтарына орнығып алады да, оларды үшкір 

тұмсығымен тесіп, қозаның нәрлі сөлін сорып қоректенеді. Осының салдарынан 

жапырақтар бүрісіп, түсі де өзгере бастайды, сабағы бұралып кетеді, арасы тым 

жақын бунақтар мен айырықтар пайда болады, өсімдіктің дамуы тежеледі, қоза 

түйіншелері мен көсектерін төгеді. Зақымданған қозаның өнімі орта есеппен 15-

20%, кейде,тіпті 50% және одан да көп мөлшерге азаяды. 

Бит бөліп шығаратын сұйықтық қозаның жапырағына, ал көсектері 

ашылған соң мақта талшығына жайылады да оны желімдеп тастайды. 

Талшықтың бұлайша былғануын қусырылу (заширение) дейді. Қусырылған 

талшыққа көбінесе қаракүйе туседі. 

Биттер өте тез өсіп-көбейеді. Қанатсыз ұрғашы биттің әрқайсысы күніне 

5-10 личинка табады, ал бүкіл тіршілігінде мұны 150-ге дейін жеткізеді. 

Қанатты ұрғашы бит күніне 1-2 личинка табады. 7-10 күн өткен соң бұл 

личинкалар үлкен битке айналады. Бір маусымда бір ұрғашы биттің өзі 26 

ұрпақ бере алады. Осы кезеңде одан тараған биттің жалпы саны бірнеше 

миллиярдқа дейін жетуі мүмкін. 

Биттердің бұлайша өсіп-көбеюіне олардың көпшілігін қырып-жоятын 

сансыз пайдалы жыртқыш жәндіктер бөгет жасайды. Қанқызы, жарқырауық- 

зерқоңыздар, ызылдақ шыбындар күн сайын өсімдік битін мың-мыңдап 

қырады. 

Жаз бойы биттер ұрықтанусыз көбейеді. Күзге қарай олардың көпшілік 

түрінде еркектері пайда болады. Ұрықтанған ұрғашы бит жұмыртқа салады, 

қыстап шығатындары да солар. 



388  

Қозалықта биттердің бірнеше түрі тіршілік етеді. Олар — бақша биті, 

жоңышқа биті, мақтаның үлкен биті. Сондыктан биттердің түрлерін және 

тіршілік ету ерекшеліктерін ажырата білудің маңызы зор. 

Олармен күресудің қолданылатын агротехникалық шаралары өрмекші 

кенеге қарсы күресумен бірдей.Қозалық зақымдана бастаған алғашқы кезенде, 

яғни зиянкестер әлі қаулап көбеймей тұрғанда, оны химиялық жолмен өндеу 

керек. Бұл үшін өрмекші кенеге қарсы қолданылатын жүйелі және қоспалы 

фосфорлы-органикалық химикаттар қолданылады. Қолдану ережесі  де, 

мөлшері де дәл солай болады. 

Мақтаның кеміруші зиянкестеріне мыналар жатады: 

Мақта көбелегі (көсек құрт) — алдыңғы қанаттарында дөңгелек теңбілі 

бар қоңырқай сары түсті көбелек; ақшыл-сары түсті артқы қанаттарының орта 

тұсында қара қоңыр жолы және аяқ шегінде қарақоңыр жолағы болады. 

Тұрқының ұзындығы 12-18 мм.Мақта көбелегі 14-27 күн тіршілік етеді, осы 

мерзімнің орта тұсында күніне 25-30 жұмыртқа салады. Бүкіл өмірінің 

барысында ұрғашысы нашар жетілген жылдарында 300-400, ал жаппай 

көбейген жылдарында 1000 және одан да астам жұмыртқа салады. Жұмыртқасы 

ақ, шар түрінде, диаметрі 0,5 мм болып келеді. Онысы қоза жапырақтарында 

жеке-жеке шашылып жатады. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Сурет 4. Мақта көбелегі 

 

5-7 күннен кейін жұмыртқадан түсі сұп-сұр, арқасының бойында қара 

қоңыр жолағы бар жұлдыз құрт шығады. Бұның өсіп-жетілуі 25-30 күнге 

созылады. Осы уақытта 5 мәрте түлеп, ұзындығы 45-52 мм-ге жетеді. 

Жұмыртқадан шыққан алғашқы күндерінде жұлдыз құрт гүл 

түйнектерін, содан кейін көсектерді кеміріп қоректенеді, дөңгелектеп қуыс 

жасап алады. Өзінің дамып-жетілу кезеңінде әрбір жұлдыз құрт 6-дан 20-ға 

дейін жемістік органды зақымдайды. 

Мақта көбелегі қуыршақ кезінде, соңғы таралымның жұлдыз құрттары 

қоректенген алқапта қыстайды. Көктемде көбелектердің ұшып шығуы ұзаққа 

созылады, дегенмен көпшілігі 10-15 күн аралығында жаппай ұшып шығады 

(бірінші ұрпақ). Бұлқозаныңалғашқытүйінсалуыкезіне тура келеді. 
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Сурет 5. Мақта көбелегінің қуыршағы 

 

Көбелектер мақтаның, қызанақтың (помидор), тағы басқа өсімдіктердің 

гүлінің шырынымен қоректенеді. Ұшқаннан соң 1-2 күннен кейін олар 

жұмыртқа сала бастайды. 

Екінші ұрпақ көбелектерінің жаппай жұмыртқалауы әдетте шілденің 

екінші жартысына тұстас келеді. Бұл жолы олар алдыңғыға қарағанда шамамен 

он есе көп жұмыртқалайды. Үшінші ұрпағының жұмыртқа салуы тамыздың 

аяғында басталады. 

Мақта көбелегінің көбеюін алдын ала анықтау әдістері: Қазіргі уақытта 

мақталық алқаптарға мақта көбелегінің түскенін шамалап білу әдістері 

жасалынған. Әдістеме бойынша, қыстап шыққан ұрпақ көбелектері ауаның 

орташа он күндік температурасы 110-тан асқанда және топырақтың 10 см 

тереңдіктегі температурасы 160-тан көтерілгенде ұша бастайды. Айдың осы он 

күндігінен бастап пайдалы температура жиындысын есептеуге кірісіледі. 

Пайдалы температура 5500 болғанда буын беру аяқталады және келесі ұрпақ 

басталады, осылайша жалғаса береді. 

Осы әдістемеге қарағанда, орташа он күндік температура 25 0–тан 

төмендегенде және мақта ашылғанда, қыстайтын зиянкеске айнала бастайды. 

Зиянкестің қыстауға қаншалықты дайындалғандығы, сонымен қатар оның 

келесі жылда көбейе алуы, қолайсыз экологиялық жағдай басталғанынша, осы 

популяцияның өткізген пайдалы температура жиындысына қарап анықталады. 

Егер бұл көрсеткіш кемінде 3050-қа тең болғанда (құрттық стадиясының 

толық дамуы үшін керекті температура жиынтығы пайда болғанда) зиянкес 

жақсы қыстап шығады. 

Сонымен, мақта көбелегінің пайда болуын (қысқа мерзімге) шамалап 

анықтауға, мақта зиянкесіне қарсы күресті тиімді жүргізуге жәрдем береді. 

Күрес әдістері 

Мақта көбелегіне қарсы күресудің агротехникалық шараларына 

жататындар: жерді толық тереңдікте жырту, қыста суару. Сүдігердің (зябь) 

өзінде қуыршақтардың 80%-тен астамы қырылады, ал оған қыста суаруды 

ұштастырған жағдайда 90% дейін қырылады. 

1. Зиянкестің санын келесі жылы азайтуға бағытталған ұйымдастыру 

шараларына, мақта көбелегінің қыстауға кететін соңғы ұрпағына қарсы 

химиялық дәрілеу шараларын ұйымдастыру. 
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2. Егіс алқаптарын тегістеу, ол егістердің тегіс суарылуын қамтамасыз 

етеді, нәтижесінде кейбір алқаптарда су жиналып қалмайды, яғни мақта 

көбелегінің дамуы үшін қолайлы жағдай жасалмайды. 

3. Мақта көбелегіне қарсы күрес алып баруда зиянкестердің ошағы 

болған алқаптарда егістерді тәртіпсіз орналастыруға жол бермеу керек. Жүгері, 

помидор сияқты зиянкес ең жақтыратын азықтары болып саналатын 

дақылдарды мақталық алқаптардан шеттеу егіп, оларда агротехникалық қыру 

амалдары орындалуы тиіс. 

4. Зиянкестің жаппай жұмыртқалауы мен бірінші жастағы кіші 

жұлдызқұрт кезеңінде қозаның ұшын қолда шырпып, өсу ұштарын 

қапшықтарға жинап, даладан алып шығып көміп тастау керек. Жүргізілген 

анықтауларға қарағанда бұл шара мақта көбелегінің тұқымдары мен жас 

құрттарын 40-55 %-ға жоюға жәрдем береді. 

Мақта өсімдігінің сорушы және кеміргіш зиянкестеріне қарсы тиімді 

күрес шараларын жүргізу үшін келесідей практикалық ұсыныс жасалады. 

Сорушы және зиянкестерге қарсы күрестің тиімді жолы — оларды 

қыстаған жерінде жою болып табылады. Бұл үшін бос жатқан жерлерді 

жыртады, палдарды, телім аралықтарындағы үйінділерді жойып, егістік 

жерлерді тегісттеп, ауыспалы егіс жүйесін енгізген жөн. 

Кеміруші зиянкестердің мақта егістігінің тікелей өзінде жүргізілетін 

агротехникалық шараларға жататындар: қозапаяны жинап алу, күздікті терең 

жыртып, көктемде тамыр жая бастаған арамшөптерді құрту және ылғал сақтау 

үшін жақсылап тырмалау, қыста суару қажет. Бұл шаралар қыстап шыққан 

зиянкестерді қорегінен айырады және егіс алдындағы кезеңде қырып жояды. 

Сондай-ақ зиянкестермен күресу барысында химиялық препараттарды 

оңтайлы пайдалана отырып тиімді нәтижелерге жетуге болатыны анықталды. 
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ӘОЖ 373.8 

ТУЛЕГЕНОВА Ғ.Ә., ЫБЫРАЙЫМЖАНОВ Қ.Т. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Қазақстан, Талдықорған 

 
 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА 

ОҚУШЫЛАРҒА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

 
 

Аңдатпа. Бұл мақалада бастауыш сыныптардағы гуманитарлық пәндерді оқытуда 

оқушыларға патриоттық тәрбие берудің маңыздылығы қарастырылған. 

Түйіндеме сөздер [оқушы, патриотизм, тәрбие, гуманитарлық тәрбие, патриоттық тәрбие, 

құндылық,] 

Бастауыш сынып оқушыларын патриотизмге  тәрбиелеудің өткені  мен  дәл бүгінгі 

таңдағы жай-күйін зерттеу барысында оның әдісі,тәсілі  мен  формаларының сан  алуан 

болғанына және оларды бүгінгі күн жағдайына бейімдеп қолданудың мүмкіндігі мол екеніне 

көзіміз жетті. Отанға деген сүйіспеншілік, патриотизм қашанда ұлттық сипатқа ие, өйткені, 

патриоттық сезім мен көзқарастар қашанда белгілі бір ұлтқа, ұлысқа жатады. Қазақ халқы 

ежелден басқа халықтардай Отанын, ұлтын сүйген. Батырларымыз бастаған қазақ халқы Отанын, 

жерін, ұлтын жаудан қорғаған. Оны Қазыбек би өз сөзінде былай келтіреді: «Біз қазақ деген мал 

баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай, жай жатқан елміз.Елімізден құт береке қашпасын деп, 

жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз;ешбір дұшпан басынбаған елміз, 

басымыздан сөзді асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәмі-тұзын ақтай білген 

елміз; асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз.Атадан ұл туса, құл боламын деп 

тумайды, анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды» дей отырып, қазақ халқының өз елін,  

жерін қорғаудағы қажырлығын, жанын аямайтын патриоттығын, такаппарлығын көрсетеді. Олай 

болса, біз жастарға осындай ұлағатты сөздерді санасына сіңіру арқылы, оның өз ата-тегін, ұлтын, 

халқын силауға, Отанын сүюге, өз еліне деген мақтаныш сезімін оятуға бағыт береміз1. 

Қазақ халқының өз елін шапқыншылықтан қорғауда ерлігі аңыз болып өлең-жырға 

қосылған Қобыланды, Алпамыс, Ер Тарғын, Қабанбай т.б. батырлар жастайынан халық 

тәрбиесінің бесігінде тербеліп өскен, елін, жерін сүйген батырлар. Мұндай батырларға арналған 

батырлар жыры да қазақтың елін, жерін, Отанын сүюуінің негізі болып табылады. Қазақтың 

ұлтжандылығы, отансүйгіштігі ертеден қалыптасқан. Оған қазақтың мақал- мәтелдері де дәлел. 

Мәселен, туған жер-отан туралы мақалдар-мәтелдерде: «Туған жердей жер болмас, Туған елдей 

ел болмас» т.б. болып кете береді. Мұндай мақал-мәтелдердің өзі қазақтың елін, жерін, Отанын 

сүюуіне негізделіп, өз елін, туған жерін құрметтеуге табиғатын сүюге жастарды тәрбиелеу көне 

заманнан өзімен бірге дамып келе жатқанын есімізде ұстағанымыз жөн… Бүгінгі күндегі 

патриоттық сана-сезімнің әлсіреуі, адамдардың өз елі мен оның жетістіктері үшін ұлттық 

мақтаныш сезімінің өзгеруі – бұл қоғамның өнегесізденуінің, халықтың тұрақсыздануы мен 

ыдыраушылығының ажырамас сипаты2. 

Ғасырлар    бойы     халқымыз ұрпағын ізгіліктілік, өз елін     сүюге     баулап     келеді.  

Бұл берік қалыптасқан дәстүрді ұлттық тәрбиенің өзегі, діңгегі десе-деболады. Бастауыш сынып 

оқушыларында патриоттық сезімді қалыптастыруда ең маңыздысы: баланың қоғам өмірінің 

құбылыстарына қызығушылығын қолдап, қуаттап, оларды не қызықтыратыны туралы  

әңгімелесу.  Мақтаныш  пен  сүйсіну  сезімдерін  тудыратын  халқымыздың  жеткен  

жетістіктерін паш ететін оқиғаларды ұстаз оқушыларымен әңгімелесіп,  талқылауы  керек. 

Мектеп оқушыларын патриотизмге тәрбиелеу мәселелерін зерттеген: С.Ешімханова, 

Е.Жұматаева, А.К.Ахметов, Д.С.Құсайынова, т. б. ғылыми - педагогикалық, психологиялық, 

мектептегі іс-тәжірибелерін зерттеп бақылау нәтижесінде мектеп оқушыларын патриотизмге 

тәрбиелеудің бағыттары төмендегідей мәселелерді көздейді: педагогикалық практикадағы 

мүмкіндіктерді барынша толық қамтып біртұтас түрде оқушының жеке тұлғасына ықпал етудің 
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жүйесін жасау; әртүрлі пәндерді оқытуда және тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыруда тірек 

болатындай сипатқа ие болу, бұл бағытта жас буынды патриотизмге тәрбиелеудің теориясы мен 

практикасына қатысты қазақстандық, ұлттық тәжірибелермен қоса шетелдік жаңа идеяларды 

үнемі ашып іс жүзінде қолдану жолдарына көмектесуі керек3. 

Рухани құндылықтар мәңгілік және адамзаттық. Қай халықтың болмасын өзіне ғана 

дараланып тұратын ерекшелігінің бірі – рухани құндылықтар жүйесі. Рухани құндылықтардың 

мәнін ашу арқылы оқушылардың рухани-адамгершілік, патриоттық тәрбиесі мен білім деңгейін 

жетілдіруде «Гуманитарлық пәндердің» маңызы зор. Оқушылар бойына ұлттық құндылықтар  

мен жалпы адамзаттық қасиеттерді қалыптастыру мен құрметтеуге, сақтауға тәрбиелеуде белгілі 

әлемдік, отандық ғалымдардың еңбектерін пайдалануға болады. Осы арқылы оқушының 

мәдениетті, білімі кеңейеді. Оқушының мәдениетті болуы үшін ұлттық мәдениетті ұштастыруы 

қажет4. 
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Оқушыларға патриоттық тәрбие берудегі жалпы бiлiм беретiн қазiргi мектептiң даму 

тенденцияларында тәрбие жұмысының негiзгi компоненттері, көрсеткіштері мен өлшемдері: 

мотивациялық-тұлғалық      (тұлғаның      патриоттық    құндылықтарды     менгеруге деген 

қызығушылығы), мазмұндық-когнитивтік (тұлғаның патриоттық құндылықтарды менгеруі), іс- 

әрекеттiк-бағалаушылық (патриоттық құндылықтардың тұлғаның бойында нақты көрініс беруі) 

сияқты тәрбие процесiнiң логикасы мен құрылымын нақты бiлу және дұрыс пайдалану көзделді. 

Оқушылардың бойында патриоттық құндылықтарды қалыптастыруда олардың жеке және 

жас ерекшелігіне байланысты - білімге (білімге деген құштарлық, шығармашылық, танымдық 

қызығушылықтары, танымдық белсенділігі), қоршаған әлеуметтік ортаға (ата-анасына, мектепке, 

адамдарға, тұлғаның азаматтық позициясы), қоршаған табиғатқа (табиғатқа сүйіспеншілік 

қатынасы, экологиялық білім, экологиялық мәдениет), еңбекке (еңбексүйгіштік, еңбекке деген 

қызығушылық, еңбектің қажеттілігі, болашақ мамандыққа бейімделуі), өзіне деген қатынасы 

(өзін «тұлғамын» деп қарау, өзіне деген құрмет) қарым-қатынасы арқылы айқындалды. 

Тәрбиенің заңдылықтарына сүйене отырып, оқушыларға патриоттық тәрбие беру жүйесі 
«мектеп - отбасы - әлеуметтік ортаны» кіріктіре отырып, сабақ үрдісіндегі және сабақтан тыс 

уақытта, мектептегi оқушылардың бастамасы бойынша құрылған қоғамдық ұйымдар, 

қозғалыстар мен мектептен тыс тәрбие мекемелерiнде ұжымдық және жеке-дара тәрбие, отбасы 

және әлеуметтік ортамен тығыз байланыста жүргiзiлді (Сурет 1). 

Сурет 1 – Мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие беру жүйесі 

Мектеп оқушыларының патриоттық құндылықтарын қалыптастыруда негізгі 

педагогикалық жағдайлар: мектептегі жалпы білім беру мен  тәрбие  ортасы,  мұғалімнің 

тұлғалық бейнесі, оқу пәндерінің мазмұны, оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмысының әдіс- 

тәсілдері, ұйымдастыру формалары негізгі орын алды. Патриоттық тәрбие берудің басты бағыты- 

Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы мен еліміздің мемлекеттік нышандарын: 

Әнұранын, Туын, Елтаңбасын оқушыларға үйрету және орындату мәселелері. Еліміздің 

Конституциясын бұлжытпай орындау, мемлекеттік нышандарға құрметпен қарап орындау, 

құқықтық- саяси және этикалық әдет- ғұрып мәдениетін тәрбие беруді оқушы бойына сіңіруді 

қалыптастырады. 

Мектепте оқушыларға патриоттық тәрбие берудің негізгі міндеттері төмендегілер болуы  

тиіс: 

 Қазақстан Республикасының Коституциясын, мемлекеттік рәміздерін (Елтаңба, 

Әнұран, Туы) құрметтеуге тәрбиелеу; 

 Жас ұрпақты қазақстандық патриотизм мен интернационализм рухында тәрбиелеу; 

 Адамгершілікке, имандылыққа, ізгілікке тәрбиелеу, туған жерге, Отанға деген 

сүйіспеншілік пен халықтар достығын құрметтеуге тәрбиелеу 

 Оқушылар бойында мінез- құлықтың белгілі бір сипаттарын қалыптастыру және 

олардың өздерінің де бір біріне, отбасына, басқа адамдарға, мемлекетке, Отанға деген қатынасын 

анықтайтын мінез нормалары мен ережелерін дарыту. 

 Мемлекетіміздің ұлттық тілін, мәдениетін, салт- дәстүрін білу; 

 Өз өлкесінің мәдени құндылықтарын, тарихын, оның дамуына үлес қосқан 

адамдардың өмірі мен қызметін білу; 

 Мектепте өз өлкесінің (облыс, аудан, ауыл , мектеп) тарихын насихатау мақсатында 

мұражай жұмыстарын жандандыру. 

 Оқушылар арасында мемлекет пен заңдарға зор құрметпен қарау сезімдерін 

қалыптастыру; 

 Мемлекет пен құқық жайлы білімдерді меңгерту. 
 Құқық білімінің алғашқы негіздеріне сай мектеп Жарғысына, оқушылардың мінез – 

құлық ережелерін енгізу; 

 Құқықтық жаппай оқуды оқу – тәрбие үрдісіне енгізу; 

 Оқушылардың мінез- құлықтарымен жүріс – тұрыстарын заң талабына сай 

қалыптастырып, адамгершілікті әдет – ғұрыпқа тәрбиелеу 
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 Азаматтық белсенділігін қалыптастырып, заңды және тәртіпті бұзушылыққа қарсы 
күресу. 

 Оқушылардың өзін- өзі тәрбилеуіне басшылық жасау5. 

Әр мектепте оқушыларға азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті арттыраттыратын, 

патриоттық тәрбие беретін іс- шаралар жоспарлы түрде болуы тиіс. 

Бастауыш сыныптарда патриоттық тәрбие беруде ең алдымен әдебиеттік оқу, дүниетану 

сияқты пәндер едәуір үлес қосады. Оқушы оқу барысында еліміздің қаһармандық өткені мен 

теңдік алған қазіргі күніне сүйіспеншілік сезімдері нығаяды. Халқымыздың әдебиеті мен тіл 

өнері – бабаларымыздың бізге қалдырған бай мұрасы. Ұлттық тіл мен Отан деген ұғымдар – бір – 

біріне ажыратуға келмейтін түсініктер6. 

Мектеп оқушыларын патриотизмге тәрбиелеу мәселелерін зерттеген ғалымдардың 

еңбектерінің қорытындылары мен тікелей мектеп практикасындағы мұғалімдердің іс- 

тәжірибелерінің нәтижелеріне сүйене отырып, біз мектепте патриотизмге тәрбилеу - 

оқушылардың нақты іс-әрекеті, мінез-құлқын ұйымдастыру, оған бағыт беруді негізге алу керек 

деп ұйғардық. Патриотизмге тәрбиелеу үрдісінің танымдық мәнін естен шығаруға болмайды, 

бірақ ол әрбір оқушыда патриоттық сана, патриоттық сезім қалыптастырудан бастау алғанда ғана 

тиімді болмақ . Сондықтан оқытушылар өз қызметінде біріншіден терең патриотизм – Отанға, 

Қазақстанға, өз халқына деген сүйіспешілік; екіншіден - халықтар достығы идеясын ұстану және 

насихаттау. Адамгершілікті, өркениетті патриотизм қашан да халықтар достығының идеясымен, 

тәжірибесімен үндесіп жатуы тиіс. Демек патриотизм – қоғамдық сананың бір формасы, ол қоғам 

дамуымен бірге дамып, жаңа мазмұнмен толыға түседі. Сонымен, бастауыш сынып оқушыларына 

патриоттық тәрбие беруде гуманитарлық пәндердің маңызы өте зор. 
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ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ РУХАНИ ӘЛЕМІ-ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ  РУХАНИ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ  БИІК ШЫҢЫ. 

  

Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде Отырар аталатын, 

Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік 

Қазақстан облысындағы Отырар қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық 

аты-жөні Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-Фараби 
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түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған дәлел оның толық аты 

жөнінде "Тархан" деген атаудың болуы. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар 

Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу 

Насыр атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы IX 

ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған.  

  Әлемдік мәдениеттің құрамдас бөлігі болып табылатын ислам мәдениеті мен философиясы 

өз дәуірінен озып, бүгінгі күнде де адамзат игілігі үшін қызмет етуде. Екінші ұстаз атанған әл-

Фараби сынды ғылымдағы ірі тұлға арқылы қазақ халқы өзін мақтан тұтады. Ол өзінің керемет 

философиялық ілімдері арқылы түркілік ойлау, түркілік дүниетаным, түркілік интеллект 

мүмкіндігінің қаншалықты жоғары екендігін бүкіл Еуропаға паш етті. Ортағасырлық Ислам 

ренессансының Еуропа ғылымына жасаған ықпалы Еуропалық ренессанс дәуірінің басталуына 

алып келіп, әсіресе, жаратылыстану ғылымдарының дамуына жасаған әсері еуропалық өркендеу 

дәуірінің бетін ашты.Ислам философиясының тарихына көз жүгіртетін болсақ, әл-Фараби рухани 

әлемінің қаншалықты жоғары деңгейде болғанына көз жеткіземіз. Философияда Фараби иждихад 

дәрежесіне көтерілді, сондықтан да ол фикх, қалам секілді ілімдер бойынша өз ойын білдіріп қана 

қоймай, сол мәселелер бойынша лайықты шешім қабылдай алатын еді. 

 Егер біз әл-Фарабиді – Ислам философиясының негізін салушы деп айтатын болсақ, одан 

кейінгі ойшылдардың талқылап ой қоса алатын өзіне тән философияық принциптері мен 

идеяларының болғанын және  Әл-Фараби де оның ізбасарлары да ежелгі грек философиясын соқыр 

таныммен зерттемей, оны терең түсіне білгенін байқаймыз. 

Мысалы Әл-Фараби  «Әл-джам бейб фай әл-хасимет Ефлбум әл-иляхи уа Аристо» («Екі дана 

Құдіретті Платон мен Аристотель көзқарастарының бірлігі») кітабын жазады, ол кітабында Платон 

мен Аристотельдің ілімдері арасындағы айырмашылық тілдің әр түрлі  қолданулары мен екі 

философтың бір-біріне ұқсамайтын өмір сүру салттарында екендігін көрсетуге тырысты; негізі 

ойшылдардың философиялық көзқарастары мәні жағынан бірдей еді. Кітаптың басында әл-Фараби 

философияның пәні туралы айтады және ғылымға талдау жасайды, содан кейін Платон 

философиясынан қысқаша мазмұн келтіреді, ал кітаптың соңғы бөлімінде Аристотель 

философиясының негізгі сипаттамаларын көрсете келе, екі ойшылдың да ойларының бір-біріне 

ұқсайтындығын айтады. 

Әл-Фараби рухани әлемінің қалыптасуы да осы антикалық философиялық дәстүрді бойына 

сіңірумен байланысты. Анығырақ айтсақ, Аристотель мен Платон философиясы әл-Фараби 

ойларының теориялық қайнар көзі болды. Платонның (неоплотонизмнің) және Аристотельдің 

философиясы әл-Фарабидің философиясының теориялық негізі болғанымен, оның дүниетанымын 

тек қана плотонизм мен аристотелизмнің қосындысы деп білуге болмайды. 

Әл-Фараби Аристотель мен Платонның, әл-Киндидің ізін қуып, философия мен ғылымның 

барлық салалары бойынша үлкен жетістіктерге жетті. Оның рухани әлемі, интеллектуалды деңгейі 

өз замандастарын таң қалдырады. Әл-Фараби өз заманындағы өнер білімінің ең асылын таңдап 

алып, өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді. Оның терең мағыналы пікір айтпаған, 

зер салмаған, ғылыми болжам жасамаған бірде-бір ғылым саласы жоқ десек, артық айтқандық емес. 

Әл-Фараби «Бақыт жолын сілтеу» трактатында: Бақытқа, оған жетуге бастайтын жолға 

айрықша назар аударады. Әл-Фараби өлгеннен кейінгі баянсыз бақыт туралы емес, тірі адамның 

бақыты туралы айтады. Оған жету үшін адам өзін-өзі жетілдіре отырып, қиын жолдан өтуі керек. [ 
3, 168 б.] 

Әл-Фарабидің азаматтық саяси, адам, қоғам жөніндегі ойлары да, өзінің «Фусул ал-мадани» 

(Мемлекеттік қайраткердің нақыл сөздері) трактатында қаралады. Бұл трактаттың тақырыптары әр 

түрлі болса да негізінен бір мақсатқа – адам мен қоғамның ара-қатынасы, оның жетілуіне арналған. 

Еңбектің өзіне тән бір ерекшелік сипаты – денелік және рухани құбылыстардың салыстырылып 

отыратындығы.Әл-Фараби еңбектерінде тіршілік істерден бойын аулақ салмауды, қайта 

адамдардың ақиқатқа жету жолына түсуіне көмектесуге тырысады.  

Сонымен, «философ», «заң шығарушы», «имам» және «бірінші басшы» ұғымдары бір 

нәрсеге келіп қосылады. Олар бір мақсатқа қызмет етеді, бірақ бұл мақсатты әр түрлі әдістермен 

жүзеге асырады. Адамдар бірлестіктерінің ерекшелік белгілері болып табылатын теориялық және 
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практикалық қайырымдылықтарға тек философияның көмегімен жетуге болады деп 

тұжырымдайды ұлы ғұлама. Міне, көріп отырсыздар әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық саяси 

көзқарастарынан бүгінгі қоғамның көріністерінен пайдалы тиесілі үндестік табамыз. Адам, 

мемлекет, ел басқару жөніндегі Фарабидің өз заманында айтылған құнды пікірлерінің қазіргі таңда 

да қаншалықты маңызы барлығына көз жеткізіп отырмыз. 

Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында «өзін танымақтың» немесе 

«жан қуаты» туралы ойлардың қалыптасу жолдарын танып білу күрделі мәселеге айналып, бастан-

аяқ қарама-қарсы көзқарастардың өріс алуына түрткі болды. Адамның өзін танымақтық жөніндегі 

ілімнің алғашқы қадамы көне дүние философтарынан басталса да, оны өз заманында ғылыми 

жүйеге түсіріп, қалыптастырған Фараби еңбегі ерекше көзге түседі. Жалпы «жан қуаты» немесе 

«өзін танымақтық» жайлы күрделі ой сарасына қазақ топырағында арғы заманда Фараби, соңғы 

дәуірде Абайға терең барлап барған. Абай өлеңдері мен қарасөздеріндегі жан қуаты жайлы ой 

толғануында «жан құмары», «жанның жибили қуаты», «жан қуаты», «жанның азығы» т. б. осы 

іспеттес философиялық сарындағы ойларын таратқанда: «Жан қуаты деген қуат-бек көп нәрсе, 

бәрін мұнда жазарға уақыт сиғызбайды» - деп, айрықша ескертуінің өзіндік себептері бар. Бұл 

тұжырымынан ақынның «өзін танымақтығы» жөніндегі ілімнің тарихымен толық таныстығы анық 

байқалып, өз тарапынан ойларын кең түрде тыңдаушыларына молынан жеткізе алмаған өкініші де 

сезіледі. Жан қуаты жөнінде Фараби қолданған филос. терминдер Абайдың өлеңдері мен жетінші, 

Он жетінші, Жиырма жетінші, Отыз сегізінші, Қырық үшінші қарасөздеріңде сол түпнұсқадағы 

қапыңа немесе қазақы ұғымға сай балама сөздермен беріледі. Ақынның Он төртінші, Он жетінші 

қарасөзі мен «Әуелде бір суық мұз ақыл зерек...», «Көзінен басқа ойы жоқ...», «Малға достың мұңы 

жоқ малдан басқа...», «Алла деген сөз жеңіл...», «Жүрек - теңіз, қызықтың бәрі асыл тас... 

«өлеңдерінде арнайы сөз болып, талқыланатын ақыл, қайрат, жүрек жайлы филос. мағынадағы 

ойларының бастау алар көзі Фараби еңбектеріңде жатыр.[5] 

Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында  адамның өзін танымақтық 

жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне  грек философтарынан басталса да, оны өз заманында 

ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған Фараби еңбегі ерекше көзге түседі. 

   Әбу Насыр Әл-Фараби  Әбу Насыр Мұхаммад ибн Тархан ибн Узлағ Әл-Фараби(870-950ж. 

ш.) - әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, 

логика, музыка зерттеушісі. Жалпы «жан қуаты» немесе «өзін танымақтық» жайлы күрделі ой 

сарасына қазақ топырағында арғы заманда Фараби, соңғы дәуірде Абай терең бойлап барған. Абай:  

«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» деу арқылы тіліне, дініне, діліне, нәсіліне қарамай әлемдегі 

барлық адамдарға  ізгі ниетпен, ақ көңілмен, жақсылық жаса деп айтқысы келген. Әбу Насыр Әл-  

Фараби – шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе жасаған ағартушы 

оқымысты.Жас ұрпақтың сана-сезімін қалыптастыру үшін үш нәрсенің ерекшелігін жүйелеп, 

дәйектеп алу шарт дейді: 

   1.Баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы; 

2.Ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы; 

3. Сабақ процесінің алатын орны. 

Ғұламаның философиялық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі. Ол, адам баласы,  

жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы, сондықтан да оны құрметтеу, қастерлеу 

керек деп түсінеді. Фараби жасаған қорытындының басты түйіні — білім, мейірбандық, сұлулық 

үшеуінің бірлігінде. 

   Фарабидің философиялық  көзқарастарында басты үш бағыт анық аңғарылады: ол 

дүниенің мәңгілігін мойындады, танымның болмысқа тәуелділігін растады, ақыл-парасат туралы 

ілімді саралады.Ол ғылым мен тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа жол ашылмақ деді. 

Мінез-құлқын түзей алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. Ол «Адамның 

кемелдігі неде?» деген сұраққа жауап іздейді. «Балық су үшін жаралған, құс ұшу үшін, ал, адам 

бақыт бақыт үшін жаралған» дейді. «Бақытқа қалай қол жеткізуге болады?» деген сұраққа «Білім 

мен мінез- құлық арқылы» дейді. «Ол білімнің мәні қандай?  Бақытқа апаратын мінез- құлық 

қандай?» деген сұраққа «ізгілікті мінез-құлық, рухани білім» дейді. «Оған қалай қол жеткізуге 
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болады?» деген сұраққа «Оған: ізденіс, тәрбиелеу өнері және оқу арқылы жетуге болады.» деп 

түйіндейді. [ 3, 168 б.] 

   Фараби «Философиялық трактаттар» атты еңбегінде адам жанына, жүрегіне үнемі ерекше 

мән береді. Мысылы, «Жүрек - басты мүше, мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан 

кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ, мұның үстемдігі бірінші емес» десе, Абай 17 қара 

сөзінде: «Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ, сонда билеуші жүрек болса 

жарайды» деген тұжырымға келеді. Бұдан екі ұлы ойшылдың да жүрек жөніндегі танымдарының 

негізі бір екені, тек баяндау түрі басқаша берілгені көрінеді. Абай  жүрекке шешуші мән-мағына 

берумен қатар, оны ізгілік, рақым, шапағат атаулының шығар көзі, тұрар мекені деп біледі.  

  Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы дүниеге келіп өзінің 73 жылдық ғұмырында артына 

сарқылмастай мол қазына қалдырды. Ш.Құдайбердіұлының философиялық еңбектерінің  негізгі 

обьектісі – адам болса, байлықтың ең үлкені – ғылым дей келе, «Өзіңді өзің танысаң істің басы...» 

деп жырлайды.  Мысалы, «Үш –ақ түрлі өмір бар» өлеңінде ол адам өміріне «ортаншы өмір» деген 

ұғымды қолданады. Бұл – адамның жастық шақ пен кәріліктің арасындағы белсенді өмірі, яғни, осы 

кезде уақытыңды босқа өткізбей, ғылымға үңілсең – өмірлік мұратыңа жеткенің  - дейді. Шәкәрімге 

философиялық ойларды жазу оңайға түспейді. Ол бүкіл батыс Европа, Шығыс елдері 

ғалымдарының, философтарының еңбектерін зерттейді және өз тұжырымын жасайды. Мысалы, 

«Үш анық» еңбегінде, жалпыадамзатты жаратушы бір күш бар – ол бірінші анық- дейді. Ал, рух 

өлмейді,  жан мәңгілік - бұл екінші анық - деді. Үшінші анық - ар-ұждан деп, оны білімнен де, 

ғылымнан да, бәрінен де жоғары қояды. 

 «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жөніндегі трактат» – әл-Фарабидің ең 

кемел туындыларының бірі. Бұл еңбек 948 жылы жарыққа шықты. Онда тек қана қоғам, онда болып 

жатқан жағдайларды емес, адами құндылықтар жайындада айтқан, яғни адамдардың рухани 

жетiлуiндегі дiн мен философияның орнын салыстырады. Әбу Насыр әл-Фараби, философия 

дәлелдеудi, дiн сенудi қажет етедi, бiрақ екеуi де адамдардың ақиқатқа жету жолына көмек бере 

алады дейдi. Философия мен дiндi, әсiресе этиканы жақсылық пен жамандықты ажыратуға 

мүмкiндiк беретiн ғылым ретiнде қарап, адам баласын жаратылыстың ең құндылығы, яғни осы 

өмірде адамнан асқан оның өмірінен асқан құнды зат жоқ екенін біз білеміз, сондықтан да адамдар 

арасындағы бір-біріне деген құрмет, мейiрбандылық, сыйластықты жоғары деңгейде болу керек 

екенін айтқысы келген. [5, 173 б.]. 

Сонымен Әл-Фараби  қазіргі біз сүріп жатқан өмірге керекті құндылықтардың барлығын 

бізге осы трактаты арқылы жеткізуге тырысқанын айтқым келеді. 

Түйіндеп айтқанда, оқыту үрдісіне  жалпыадамзаттық құндылықтарды енгізу арқылы 

адамның рухани өсуіне жағдай жасаймыз.Мәңгілік құндылықтар білімнің негізгі өзегі болып 

табылады. Жалпыадамзаттық құндылықтарды адамның бойынан жарыққа шығару  ізгілікке 

апарады, яғни, мінезін өзгертуге болады. Адамның жақсылыққа ұмтылуы, ақиқатқа жүгінуі оның 

болмысынан ішкі жан дүниесінде бес құндылықтың бар екенінің дәлелі емес пе? Егер осы 

құндылықтарды ағашқа теңеп  көрсек, ағаштың тамыры – мәңгілік құндылықтар, оны ақиқатқа 

теңейміз. Ағашқа құятын суды, сүйіспеншілік деп алайық. Егер мәңгілік құндылықтарды, 

ақиқатты,сүйіспеншілікпен түсінсек, суарсақ, әрқашан әрекетіміз дұрыс болады.Яғни, ағаштың діңі 

түзу өседі. Әрекетіміз дұрыс болса, ішімізде тыныштық орнайды. Яғни, ағаш бүршік жарады. 

Ішімізде тыныштық орнаса, біз ешқашан қиянат жасамаймыз, тіпті ойламаймыз да. Яғни ағаш 

жемісін береді.  Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау -  бұл 

мәңгілік бес құндылық  адамның ұлтына, нәсіліне, ортасына, дініне қарамайтын, уақытпен 

өзгермейтін құбылыс.  Осы құндылықтарды қалыптастыруда ұлы ғұлама Әбу-Насыр әл-Фарабидің 

философиялық, логикалық-гноселогиялық, әлеуметтік пікірлерімен, эстетикалық, теориялық, 

жаратылыстану ғылымдары салаларындағы пікірлерімен, ғылыми тұжырымдарымен жете танысу, 

оның дәуірін терең түсінуге мүмкіндік береді. Оның ғылыми ой-пікірлері өзінен кейінгі дәуірдегі 

Шығыс пен Еуропа халықтарының философиялық, эстетикалық, қоғамдық этикалық ой-пікірін 

және өнердің дамуына, жалпы рухани құндылықтардың дамуына әсер етіп, үлкен ықпалын тигізіп 

отыр. Ұлы өркениет философы Әбу-Насыр әл-Фараби рухани әлемі адамзат өркениеті мен рухани 

құндылықтарының биік шыңы. 
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