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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 Можно выделить не менее двух сторон исторической памяти: 
«живая», непосредственная память народа и универсальная - 
обобщенная реконструированная память (историческая литература, 
учебники по истории, телевидение, художественные произведения, 
кинофильмы и т.д.). Первая - событийная – включает в себя 
индивидуальные и семейные истории, которые повествуют не только о 
том, что было (факты, события), но и как это было. Она обладает 
большой эмоциональной силой, влияющей на формирование архетипов 
сознания и систему ценностей личности, но нередко приходит в 
противоречие с тем, что встречается в обобщенном опыте, в 
реконструированной памяти. При этом бытующая ныне память, как 
правило, являет собой весьма противоречивый комплекс правдивых, 
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истинных и ложных, искаженных знаний, представлений, понятий, 
образов, идеологий и т.д. Таким образом, главное противоречие 
исторической памяти заключается в столкновении правдивой и 
сфальсифицированной памяти, которая нередко заключается в борьбе 
событийной памяти, с одной стороны, и реконструированной, с другой.  

Сегодня мы являемся свидетелями становления новой 
исторической культуры  [1] общества, главным «потребителем» которой 
является молодежь, призванная передать эстафету верности 
национальному достоянию и способности конструктивно строить 
отношения с окружающим миром из прошлого - последующим 
поколениям. При объективных различиях в этом процессе между 
отдельными странами и близкими социально-культурными регионами 
общность некоторых ее качеств, в частности, на постсоветском 
пространстве, позволяет выделить и схожие проблемы, а также 
возможные варианты совместного их решения. В частности, 
практически повсеместно наблюдаются фрагментация и мозаичность 
исторической, в т.ч. коллективной памяти (особенно за счет 
инструментальной актуализации персонажей, событий, документов и 
артефактов); принципиальные изменения взаимосвязей между 
глобальной и национальными историями. Требуют внимания почти 
тотальная коммерциализация и масштабная технологизация 
производства исторических реконструкций, часто серьезно 
девальвирующих нравственное и правдивое осмысление прошлого 
(чего стоят всевозможные «суды» над прошлым). Не менее заметны 
умножающиеся практики манипулирования историческими чувствами 
определенных групп и обществ посредством СМИ, социальных сетей и 
пр. с внутри- и внешнеполитическими целями.  

Наибольшему риску в плане формирования достаточно 
достоверной исторической картины мира, и, прежде всего, 
представлений о прошлом своей страны, подвергается молодежь. Это 
предопределяется как самой спецификой психологии, уровня 
образования, жизненного опыта,  навыков общения, присущих именно 
молодежи, так и существенными особенностями политической, 
экономической и культурной  ситуации, в которой происходит 
социализация молодых людей в странах СНГ. Особенно актуальными 
становятся проблемы межкультурного диалога, имеющие прочные 
конструктивные основы в исторической памяти общества и крайне 
востребованные сегодня. Мы практически со времен создания СНГ 
вполне справедливо подчеркиваем, что имеем существенное 
преимущество – богатую общую историю, в т.ч. созданное 
совместными усилиями старших поколений культурное наследие и 
особенно важно – великие традиции конструктивного и 
комплиментарного межкультурного диалога. Однако 20 лет – 
критическое время именно для молодежи наших стран, поскольку она 
уже не имеет личного опыта совместного проживания в одной стране и 
органического ощущения сопричастности к судьбам каждой из наших 
стран. Прежние традиции межкультурного диалога в науке, 
образовании, трудовой деятельности, межэтническом и 
межконфессиональном взаимодействии для молодежи зачастую не 
являются органической частью их исторической памяти. Между тем, 
современная ситуация в самих странах СНГ и в международном 
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плане диктует потребность всемерно укреплять наши контакты и 
возрождать самое многоплановое сотрудничество и взаимопонимание. 
Это один из главных вызовов постсоветской модернизации, а 
реализовать ее должны будут нынешние 20-летние. Формирование 
уважения к прошлому и преемственности в межкультурных 
отношениях позволит существенно повысить конкурентоспособность 
стран СНГ, особенно входящих в единое таможенное и в перспективе 
экономическое пространство. 

С другой стороны, у молодежи, по сравнению со старшими 
поколениями, есть безусловные преимущества – демократические 
свободы, привычка жить в условиях рыночной экономики, 
колоссальные возможности для мобильности во всех сферах – 
обучении, труде, проживании, досуге и т.д. Они органично и 
комфортно чувствуют себя в мире информационных технологий, 
глобализация для них – естественный фон их повседневной жизни. Но 
и здесь мы видим существенные риски – нивелирующее влияние 
масскультуры, тотальное сокращение зоны неформального социального 
контроля, злонамеренное манипулирование молодежью через 
социальные сети, рост ксенофобских представлений и настроений, 
индивидуализма и гедонизма и др. Важно обратить внимание на 
диссонансы в межпоколенческих отношениях применительно к 
историческим знаниям и системообразующим ценностям. 

Каждое новое поколение, приходя на смену старшим, приносит 
нечто новое, меняя качество, характер и тенденции движения 
общества. Насколько при этом сохраняется преемственность – в 
традициях, мотивации политических и иных действий, способе 
организации жизни, фундаментальных ценностях и стандартах 
поведения? Как старшее и молодое поколение оценивают историю 
своего народа и страны, трансформации социально-политического и 
экономического устройства? Насколько успешно им удается 
взаимодействовать при этом, и в каких целях? Или же – насколько 
глубоким оказался разрыв между представителями разных поколений, 
вовлеченных в решающие события национальной истории, что это 
повлекло за собой?  Кто и в какой мере влияет на формирование и 
изменение исторической памяти того или иного поколения, каковы 
место и задачи в этом процессе профессиональных историков? Как 
отмечает Т. Шанин, «один из способов понять, как движется история, 
куда движется история, это определить какие главные влияния в 
данный период, каковы главные события данного периода и как эти 
события определяют мышление людей, которые прошли через них 
вместе. … поколенческая история не только дискретна. Она определяет 
причины, по которым определенный подход к действительности 
коллективен, а не индивидуален» [2]. 

Стоит обратить внимание на то, что для значительной части 
родителей современной молодежи 1990-е годы обернулись 
дискредитацией культурных стандартов «советскости» и навязыванием 
цинизма, карьеризма, индивидуализма, материального благополучия 
как главных приоритетов поведения в частной и общественной жизни. 
Наиболее негативную роль сыграли формирование психологического и 
нравственного дискомфорта у представителей старших поколений 
вследствие разрывов в массовом историческом сознании и его 
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очередной мифологизации на основе биполярного необольшевистского 
противопоставления советской истории – дореволюционной и 
общечеловеческой; агрессивная экспансия худших образцов западной 
масскультуры; противоречивые эффекты миграции; «потребительский 
шок»; низкая политическая и правовая культура; медленная и 
травматическая адаптация к современным требованиям  личной 
ответственности при минимизации социальной роли государства; и др. 
Наличие разных групп внутри поколения не снимает преобладания 
общих компонентов исторической памяти.  

Так, молодежь оказалась лишена фундаментальных ценностных 
ориентиров, обеспечивающих преемственность поколений. 
Катастрофическим последствием масскультуры является низведение 
творческой деятельности к элементарному акту бездумного 
потребления, абсолютно не свойственного заложенным в истории и 
памяти общества корневым основам национального бытия. Нельзя же 
всерьез полагать, что так безудержно и назойливо рекламируемые СМИ  
ценности престижного потребления, успеха любой ценой в мире 
материального богатства и мыльно-помадного глянца почему-то 
обязательно полуголых тел, бесконечное бравирование «фабричных 
звезд» полусвета своим мотовством, хамством, брачными скандалами и 
добровольным расчеловечиванием могут объединить людей во имя 
благородных  целей, возвысить их Я, дать им сознание своей 
уникальности и необходимости семье, коллективу, стране и миру. 
Вспомним наставление мудреца Абая: «Только разум, наука, воля, 
совесть возвышают человека. Думать, что можно иначе возвыситься, 
может только глупец». Великий Б.Пастернак писал: «Быть знаменитым 
некрасиво, Не это поднимает ввысь. … Позорно, ничего не знача, Быть 
притчей на устах у всех».  

Главными и самыми тяжелыми потерями можно считать 
дискредитацию в мировоззрении молодежи ценностей труда и 
ценностей знания при одновременном выдвижении на первый план 
ценностей потребления. Достаточно распространенными проблемами 
образовательной практики и культуры молодежи стали некритическое 
восприятие широко рекламируемых и, как правило, малодостоверных 
трактовок исторических событий и персонажей, слабое знание 
советского периода отечественной истории – она выражается в 
одинаково некритических проявлениях безудержного очернения и 
идеалистической ностальгии, максималистская невосприимчивость к 
стереотипным наставлениям и клише со стороны объективно имеющих 
более высокий социальный, формальный и культурный статус взрослых 
(преподавателей, родителей и т.д.), отсутствие достаточных навыков 
самостоятельной учебной и интеллектуальной в целом деятельности и 
пр. 

В нашей совместной истории немало сложных, даже 
драматических и трагических страниц, которые становятся объектом 
идеологической манипуляции. Но гораздо больше того, чем мы вместе 
можем гордиться и что лежит в основе нашего взаимодействия. Одним 
из эффективных средств противодействия опасным тенденциям 
современной социокультурной ситуации служит ревитализация лучших 
образцов нравственности, гражданской солидарности, мощного 
облагораживающего и консолидирующего влияния 
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возвышающей памяти о славных подвигах старших поколений – 
представителей всех народов бывшего СССР, прежде всего на примере 
Великой Победы в 1945 г. над нацизмом. 

Если сознание, культура, ментальность, способы понимания себя, 
а через них и социальные практики поколений, народов и целых 
цивилизационных формаций формируются в системе образования и 
воспитания, то, знакомясь с  историей и современной культурой, мы 
приобретаем способность понимать окружающий мир, живущих в нем 
людей, и среди них не в последнюю очередь − себя самих. Важным 
содержательным компонентом исторического образования должно 
стать этническое многообразие, что не только не способствует 
уменьшению общегосударственного патриотизма, а скорее, наоборот, 
содействует его укреплению.  

Сегодняшняя культура в принципе создает огромные проблемы 
для молодежи в восприятии вербальной культуры. Ей трудно работать 
со словесными текстами. Под большим ударом находятся и практики 
контекстуализации собственной деятельности, способности понимать 
свои и чужие поступки в рамках ограничений, которые накладывает 
на них сложившая ситуация, и возможностей, которые она 
предоставляет. Такую способность наиболее эффективно формирует 
именно история, в т.ч. через осознанную историческую память.  

В постсоветских государствах особенно остро воспринимается 
возрастающая степень транскультурного контекста, в котором мы 
живем, объективно складывающаяся смешанная и множественная 
идентичность. Это, наряду с богатством нашего исторически заданного 
культурного ландшафта - не обреченность, а важное достижение, 
которое можно и должно использовать во благо общества и каждого его 
гражданина. В частности, чтобы помочь молодежи менее болезненно 
адаптироваться к новым геополитическим, международным 
социально-культурным факторам, которые усиливают 
взаимозависимость стран и народов, ставят их перед сложнейшей 
проблемой оптимального встраивания в динамично развивающееся 
мировое сообщество при сохранении этнокультурной идентичности и 
уникального отечественного опыта гражданственности. Нам жизненно 
необходима оптимизация и мобилизация имеющихся образовательных, 
социальных и культурных ресурсов для содействия современной 
молодежи в формировании жизнеобеспечивающих качеств, в т.ч. 
патриотизма и гражданской ответственности, креативности, 
профессионального владения технологиями кросс-культурных 
коммуникаций, умения организовать свой досуг на основе здоровых 
нравственных представлений.  

Требующая более интенсивных динамики, образов и ритма 
молодежь нуждается в серьезном обновлении технологии ознакомления 
с историей и культурой, активном использовании комплиментарных 
форм взаимодействия на групповом и индивидуальном уровне. Открытость 
истории, однонаправленность времени и новые горизонты возможного 
должны стать методологической основой для сохранения 
преемственности поколений в сохранении вечных ценностей, без 
аксиологического противопоставления прошлого и настоящего, для 
выработки у молодежи позитивной энергии модернизации 
постсоветской реальности. Колоссальное значение имеет 
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адекватное вызовам современности историческое образование всех 
социальных, демографических  и иных групп общества. 

Таким образом, перед историками стоит принципиально важная 
задача – адекватными интересам, уровню и характеру общей культуры 
молодежи стимулировать у них потребность в конкретно-
историческом, эмоционально близком и нравственно ориентированном 
представлении о наиболее важных для судьбы Родины событиях. 
Максимально достоверное знание и уважение прошлого позволяет 
перевести историческую ответственность на персональный и семейный 
уровень, сделать ее личным делом каждого и условием успешной 
модернизации. 
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жағдайындағ ы ж аст ардың  т арихи т ү сініг індегі сабақт аст ық т ы 
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Әбж анов Х.М. - т.ғ.д., профессор,  
Ш.Уәлиханов ат ындағ ы т арих ж ә не эт нология инст ит ут ы  

 
МЕТОДОЛОГИЯ ЖӘНЕ ҰЛТТЫ Қ  МҮД Д Е  

 
Методология – ақи қ ат  к і лт і  
«Ақтабан ш ұ бырынды, алқ ак ө л сұ ламадан» бергі уақ ыттың  

бедерінде Ресейге бодандықты мойы ндаумен жат жұртқ а телмірген 
қазақ  халқ ының  санасы мен ж ан -дүниесін мазалағ ан тү йтк ілді ойы 
ұлттық  һ ә м мемлек еттік  тә уелсіздік  еді. Азаттық  ж олында қ анды 
майдан жорықтар мен қ ұ рбандық тар аз болғ ан ж оқ .  Ол тіпті 
«адамзаттың ж арқ ын болашағ ы – коммунизм» құ ру  тұсында да 
жалғаса берді. 1991 ж ылғ ы 16 ж елтоқ санда ж ұ лдызды сә т туды. 
Содан бері бір ұрпақ  ө сіп -өнген мерзім ө те шығ ыпты. Қ ария тарих 
үш ін қ ас -қағ ым сә т болғ анымен елім, ж ерім деп ет ж ү регі елж іреген  
әрбір қ азақ  баласын тебірентк ен ү міт пен к ү дік к е  толы жылдар 
артта қалды. Барымыз бен ж оғ ымызды ғ ылыми зерделеудің , ә сіресе 
азаттық тарихы мен тағ ылымын терең нен толғ аудың  методологиялық  
ұстанымдарын дә йек тейтін уақ ыт к елді. Әрине, мә селенің  шеш імін 
әр ғ ылым ө з биігінен пайымдайтыны ақ иқ ат. Солардың  қ атарын да 
тарих ғылымының  ө здік  методологиясы болғ аны абзал.  

Методология ежелден өзек ті мә н -мағынағ а ие. Бұ л тү сінік ті де. 
Ғылымның  қ арымы, ақ иқ атқ а қ ол ж етк ізуі бірінш і к езек те оның  
методологиялық ұ станымымен анықталады. Табиғ аттың , 
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қоғ амның , адамдар қ ауымдастығ ы мен сананың болмыс -бітімін, 
өзгерістерін ж ә не беймә лім қ ұ пияларын ашу ү ш ін ә рқ аш ан қ атпары 
қалың  дерек тер мен қ исапсыз ақ парат қ аж ет бола бермеуі мү мк ін, 
есесіне олардың шығ у тегін, ө зара байланысын, ық палдастығ ын, 
ілгерілеу мен іркілісті бейнелеуін жазбай тану зерттеушіден биік кәсіби 
даярлыққ а қ оса миқ азанында қ айнату ү стіндегі қ ұ былыстың  ә рбір 
«клеткасына» сергектікпен, тіпті күдік пен қ арауды талап етеді. Бұ л – 
озық методология арқ ылы қ ол ж ететін нә тиж е. Методология – ғылыми 
ақиқ атқ а ж ол бастайтын, ізд еністі тиімді ұйымдастыратын, зерттеу 
нысаны мен пәніне тә н заң дылық тарды, қ исынды, қ айш ылық тарды 
сан-салалы диалектикалық байланыс пен ө згеріс динамик асында 
дәйек тейтін ақ ыл -ой әрек етінің  ә діс -тәсіл ж иынтығ ы.  

Азаттық тарихының  методологиясын, басты -басты 
ұстанымдарын қ алыптастыруда Елбасымыз Н.Ә.  Назарбаевтың ү лесі 
зор. Тұң ғ ыш Президентіміз дә йек теген: «Алдымен - экономика, содан 
кейін - саясат», «Қазақ  қ азақ пен қ азақ ш а сө йлессін»,  Еуразиялық  
одақ, Азия к ең есі, ядролық  қ арудан бас тарту, Астананы к ө ш іру,  
әлемдік  діндер съезін шақ ыру идеялары Тә уелсіздік  қ ұ рылысына да,  
Отандық тарих ғ ылымының   ізденістеріне де соны серпін бергенін 
ешкім бекерлей алмайды. «Тарих толқынында», «Сындарлы он ж ыл», 
«Қазақ стан ж олы» к ітаптары - заманауи үдерістің  заң дылық тары ме н 
қиыншылық тарына ж аң а методологиямен бойлаудың  тамаш а ү лгісі. 
Президенттің ғ ылыми -практикалық ізденісі мен бастамаш ылығ ына  
уақыт ү десінен шығ уғ а, тек  қ ана ақ иқ атты айтуғ а қ ұ штарлық  тә н. 
Демек, 1991 жылғы                       16 желтоқсаннан бергі Отан 
тарихын зерттеудегі методологиялық ұ станымның  басты к ө здегені 
азаттығымыздың  мә ні мен мазмұ нын, орнығ уы мен ерек шелік терін, 
ілгерілеуі мен қайшылық тарын қ осып -алусыз шынайы анықтау болса 
керек. Бұл орайда Қ азақ стан салиқ алы ғ ылыми ой -санаға арқ ау 
боларлықта й жолды жүріп ө тті. Тә уелсіздігімізді ә лем таныды, 
Қазақ стан мемлек еттілігі қ алыптасты, к ең естік  эк ономик а мен 
идеология ыдырап, өмірдің  бар саласында нарық тық  қ атынастар, 
идеологиялық ә ралуандық  орнық ты, ж аң а Астана бой тү зеді, 
қазақ тар мемлек ет қ ұ раушы ұ лтқа айналды, ә ділетсіздік к е, 
зорлыққ а ұ ш ырағ ан мә дени -рухани құ ндылық тар мен тұ лғ алар 
қайта тірілді. Аз ж ұ мыс атқ арылғ ан ж оқ .  

Азаттық к езең дері  
Бүгінгі Қ азақ станды к ең естік  дә уірдегі, тіпті 1991 ж ылғ ы 

Қазақ станмен салыстыруғ а к елмейді. Заң  ө згерді, заман өзгерді, адам 
өзгерді. КОКП ө к темдігін к ө рмеген, Лениннің  атын естімеген ұ рпақ  
өсіп  ш ық ты. Бірақ  социализмнен к етк енімізбен біз ө тпелі к езең ді 
бастан кешудеміз. Оның мә нісі таптық  к ү ресті бә рінен ж оғ ары 
қойғ ан марк сш ілер айтқ андай «К імді к ім ж ең еді» емес, тіпті 
Америкадағы, Еуропадағ ы, Азиядағ ы табысты мемлек ет моделіне 
ұқ сау да емес. Мә селе - кешегі отарланған, к ең естік  тоталитарлық  
зорлық пен модернизацияны басынан ө тк ізген Қ азақ стан сыртқ ы 
фактордың ә серімен ж абысқ ан эк ономик алық , ә леуметтік , мә дени, 
тілдік, т.б. дертінен айығып, ө здік  даму ж олын қ аш ан табатынында. 
Мемлекеттік билігі мен заңы ә лемдік  озық  ү лгіге сай, байлығ ы 
кедейшілікті жеңген, бірлігі мен тұ тастығ ы ұ лттық  қ ауіпсіздік  
үдесінен шық қ ан, демок ратиясы ө з қолындағ ы елге айналумен 
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өтпелі к езең  аяқталады. Тап бү гін - құ рылыс материалдарының , 
тұрмыстық  техник аның , тіпті азық -түлік тің  ж артысынан к ө бі 
сырттан келіп жатқанда, биік  технологияларғ а зә рулігіміз 
басқалардың  есебінен ө теліп  отырғ анда, білім мен ғ ылымды 
қарж ыландыру ә лемдік  к ө рсетк іштерде н көш к ейін қ алғ анда, 
ұлттық  ақ параттық  к ең істік ті бө тен елдің  тілі ж аулап алғ анда, 
жемқорлық  ауыздық талмай, к едейлер мен байлардың  арасындағ ы 
орташа алшақтық  ұ лғ аймаса, азаймағ ан к езде – өтпелі к езең ді артта 
қалдырдық , яғ ни хақ  азаттық қ а ж еттік  дей алмайм ыз.  

Әлемдік  ж ә не отандық тә ж ірибені зерделесек , мә ні мен к ө здеген 
мақсатына ж етк ен -жетпегеніне қарай азаттық  дә уірінің  ә лденеше 
кезеңнен тұ ратынын байқ аймыз. Бірі – номиналды азаттық, ек інш ісі – 
сындарлы азаттық, ү ш інш ісі – шынайы азаттық. Номиналды азат ел 
басқа бір немесе бірнеше мемлек еттің  ық палынан ш ығ а алмайтын 
кіріптар күйде қ ала береді. Әдетте мұ ндай елдің  эк ономик асы 
бөтеннің  мү ддесіне ж ұ мыс істеп,  сыртқ а қ арыз –берешегі  басынан 
асып жатады. Билеуші элитаның тұ рақ сыздығ ынан ауық -ауық 
мемлекеттік төң к еріс болып тұ рады. Сындарлы азаттық қ а ж етк ен 
елге, кешегі бодандық мұ расынан (рухани, тілдік , эк ономик алық , 
менталитеттік, т.б.) толық қ ол ү збесе, де ө зіндік  даму ж олын табуғ а 
талпыныс, кейбір іргелі салаларда оны таба алғандық , халқ ына ө рш іл 
рух тән. Шынайы азат ел ішкі-сыртқы саясатын ә лемдік  ө рк ениет 
талабына, ұлттық  мү ддеге сай ж ү ргізетін биік тік тен к ө рінеді.  

Біз әзірге дамығ ан, ш ынайы азат елдер қ атарына қ осылмасақ  
та озат та өміршең  қ ұ ндылық тарды игеруге бейімделіп, болашақ  даму 
бағытын таң дау не гізінде анықталғ ан сындарлы қ азақ стандық  ж ол 
басында келеміз. Номиналды азаттықпен қ ош тасуды бастағ ан 
күніміз, шартты тү рде айтар болсақ , саяси тұ рғ ыдан – 1991 жылдың                         
16 желтоқсаны, эк ономик алық  тұ рғ ыдан - 1993 жылдың  15 
қараш асы, с тратегиялық тұ рғ ыдан – 1997 жылдың 10 қ азаны. 
Әлемнің  саяси к артасында дербес мемлек ет ретінде пайда болуымен 
Қазақ  елі ө рк ениеттің  ұ лы к ө ш інен ө зіне лайық ты орнын табуғ а 
кірісті, ал  ұлттық  валюта – теңгенің  дү ниеге к елуі ж ә не айналымғ а 
енуі номиналды экономикадан ұлттық  эк ономик ағ а к ө шудің  ш ешуші 
қадамы болды, «Қ азақ стан – 2030» бағдарламасы азат елдің  ж асампаз 
интеллектуалдық ә леуетін п аш етті. Одан беріде сындарлы 
азаттықтың  қ айш ылығ ын, қ иынш ылығ ын танып білдік , ж емісін де 
көре бастадық . Қ азақ стандық  ж о л салтанатына, яғни ш ынайы 
азаттық ж ең ісіне                2030 жыл мұғ дарында к уә  болатын 
шығармыз. Бә рі стратегияда ж оспарланғ андай ж ү зеге асып ж атса, 
ХХІ ғасырдың  тө ртінш і онж ылдығ ына қ арай президенттік , заң  
шығарушы, атқ аруш ы, сот билік тері ж ү йесін, ша ғын ж ә не орта 
бизнесті, білім мен ғылымды, басқ аш а айтқ анда, ж аң а ә лемдегі ж аң а 
Қазақ станның  тағ дырын айқ ындаушы адам фак торын к ешегі 
коммунистік, кеңестік  тә рбиеден мү лде ада ұ рпақ  ж асақ тайтыны 
ақиқ ат.  

Қалай болғ анда да, тә уелсіздік  тарихын дә уірлеу, ә р дәуірдің  
мәнді белгілері мен ерек шелік терін тиянақ тау ешқ ашан 
методологиялық ө зек тілігін ж оймақ  емес. Азаттық  тарихын зерттеу 
методологиясына қойылатын биік  талаптың  маң дайалдысы – тәуелсіз 
елімізге тән ерек ш елік терді артта қалғ ан дә уірлермен, бү гінгі 
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елішілік, халықаралық  ахуалмен сабақ тастық та, сә йк естік те, 
айырымда дәлме -дәл тани алуы.  

Адам - методология мәй ег і  
Біздің қ азіргі тарихымызда геосаяси орналасуымыздың , мол 

қазба байлық тары ү стінде отыруымыздың , к ө пұ лтты, к ө пдінді халық   
құ рамының  ә сер -ізі сайрап жатыр. Әлемнің  тү к п ір -түк піріне 
шашыраған қ азақ тардың   тарихи Отанына оралуы, Қ азақ стан халқ ы 
Ассамблеясы сынды бірегей құ рылымның  пайда болуы, ядролық  
державалардың Қ азақ стан қ ауіпсіздігіне к епілдік  беруі, 
индустриялық -инновациялық даму, «Мә дени мұ ра» мемлекеттік 
бағдарламаларының  ж ү зеге асуы, тағ ы басқ а ү дерістер азаттық  
тарихының ерек ш елік терін айш ық тауда. Ал осы ерек шелік тердің  
өзегінде азаттық ты қ астерлеген, ұ лтаралық  к елісім мен ү йлесімді 
сақтай алғ ан, Абай ө сиеттеген барша адамзатты сү юге ық ыласты  
қазақ  фак торы тұ р. Әйтпесе постк ең естік  к ең істік те мү мк індігі 
Қазақ станнан ә лдеқ айда ж оғ ары Ук раина неге қ арыштап алда 
жүрмейді, қ азба байлығ ы мен ж ер аумағ ы ш ағ ын Балтық  
Республикалары неге тұралап қ алмайды? Бү гінгі методология Отан 
тарихына тән ерек шелі ктерді туындатқан адам фак торын, бірінш і 
кезекте мемлекет құ раушы ұ лт фак торын сандық -сапалық, 
салыстыру-шендестіру, кешенді-жүйелік  тә різді қ арымы мол 
ұстанымдармен басты зерттеу пә ні мен нысанына айналдырғ анда 
тарих ғылымының  интеллек туалдық  ә леуетін арт тырары әрі 
сындарлы азаттықтың  болашағ ына қ ызмет етері сө зсіз.  

Азаттық тарихында адам фак торы ілгерілеудің  қ аншалық ты 
себепкері болса, іркілістің де соншалық ты теж еуіш іне айналып отыр. 
Мәселенің  ү лк ені демок ратияның  аз -көптігінде, мемлек еттік  
қызметш ілерд ің бір бө лігінде ә леуметтік -кәсіби білік тілік тің  
төмендігінде, ж ек елеген салаларда мамандардың  ж етк ілік сіздігінде 
емес. Тәуелсіздік  болашағ ы мен тағ дырына адамның  аш к ө здігі, 
жемқорлық  пен парақ орлық  қ атер тө ндіруде. Бұ л к еселдің  ортасы, 
таратушысы, азаттық  жауына айналдырушысы – материалдық -
қарж ылық  ж ә не к адрлық  ш еш ім қ абылдауғ а ө к ілеттігі бар 
мемлекеттік қызметш ілер, ү лк енді -кішілі ұж ым басшылары мен 
құ қ ық  қ орғ ау ж ү йесіндегілер. Осы топтар ө з міндетін мү лтік сіз 
атқарумен парақ орлық  пен ж емқ орлық тан тыйылса , бизнесмендер 
мен кәсіпк ерлер, дә рігерлер мен ұ стаздар, ғ алымдар мен мә дениет 
мамандары – бәрі заң ның  аясынан шығ атын қ адамғ а бармас еді. 
Әрине, соң ғ ылардың  бә рі сү ттен ақ , судан таза демейміз. 
Құ рық талып та ж атыр. Қ ысқ асы, қ азіргі Қ азақ станда эк ономик алы қ 
қылмысқ а қ арсы к ү рестің  тә п -тәуір тә ж ірибесі ж инақ талғ анымен  
жемқорлық  пен парақ орлық тың  тарихына методологиялық  негіз 
қалау тарихш ы ғ алымдардың  ә зірге қ олғ а алмағ ан міндеті ек енін 
мойындау керек.  

Сындарлы азаттығымыздың  ө рк ениеттік  талаптарғ а сай 
бейімделе-ырғақ ты нығ аю ж олындағ ы басты олж асы – адамдардың 
санасы мен өмір салтына батпандап енген  елес қ уудан арылғ аны. 
Киімін, сыртын жаңартқ ан адамды емес, санасын ж аң артқ ан адамды 
жаңа адамғ а ж атқ ызамыз. Өтпелі к езең де адам фак торының  бар 
мәні осында. Мә селені өзек ті методологиялық  ұ станым қ атарына 
шығаруымыздың  себебі бар. Патшалық отарлау тұ сында да, 
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кеңестік  ж ылдарда да ертең гі к ү ннен ү мітін ү збеген қ азақ  халқ ы 
Мәск еудің  саясаты мен насихатынан тарыдай болса да ж ақ сылық  
көргісі к елді. Әсіресе социалист ік идеяға к ө п ү міт артты. ХІХ 
ғасырдың  ортасында К .  Маркс: «Еуропаны елес кезіп жүр. Ол – 
коммунизм елесі» деген еді. Коммунизм елесін қазақ  ж алық пастан 
қуды. Тіпті сталиндік  қ уғ ын -сүргін ілімнің  утопиялық  болмысын 
әш к ерелей алмады. Адам ж ақ сығ а тез ү йрене ді. Адамзаттың ж арқ ын 
болашағы – коммунизм  құ рушылармыз деген хрущевтік , бреж невтік  
сөзі тә тті, діні қ атты идеологияғ а елтіген, 1970 -1980 жылдар 
аралығында мұ найдан тү ск ен мол қ араж атқ а сү йенумен болар -
болмас қорланғ ан к ең ес халқ ы ілгерідегі аштық ты, тапш ылықты 
ұмытып, ү к імет пен партия ө лтірмейді дегенге саятын дү ниетанымды 
малданды. Азды-көпті сыны бар горбачевтік  «қ айта қ ұ ру» 
идеологиясы да оны бекерлеген жоқ. Осы ек пінмен 1993 ж ылы 
қабылданғ ан Қ азақ стан Республик асының  бірінш і Конституциясы да 
социалистік популизмге толы еді. 

Тәуелсіздік  елес қ уумен орнық пайтынын, шындық тың  к ө зіне 
тура қарамай, азаттық тың  ж асампаз болмысы ашылмайтынын 1995 
жылғы ек інш і Конституция паш етті. Президенттік  басқ ару формасы, 
парламентаризм мен көппартиялық  ж ү йе осыдан к ейін орнықты, 
шағын ж ә не орта бизнеск е ж ол ашылды, нарық тық  қ атынас 
жанданды, әлеуметтік -мәдени саясат халық аралық  тә ж ірибеге 
сүйене бастады. Тү птеп к елгенде,  1995 ж ылдан бергі Қ азақ станның  
тыныс-тіршілігіне арқау болғ ан қ ұ ж ат – екінші Конституция.  Бірақ 
жаңа ның орнығ ып к етуі ү ш ін уақ ыт к ерек  ек ен. 
Қазақ стандық тардың  дү ниетанымы мен ө мір салтындағ ы елес 
қуушылық  ғ асырлар меж есіндегі эк ономик аның  инновациялық  
ілгерілеуімен қайта ж анданғ анын к ө зіміз к ө рді. «Жаң а қ азақ тар» 
байлығын қ айда шаш арын білмей, к ерек ті -керексіз зәулім -зәулім ү й 
салып, қос -қостан қ ымбат к ө лік  мінсе, тұ шымды ж ұ мысқ а қ олы 
жеткендер банктен алған несиеге бизнесін  ашудың  орнына аспа -
төк пе той ж асаумен ә уестенді. Табыстан басы айналғ ан БАҚ -тарда 
азды-көпті ілгерілеуді мақ тау -мадақтау шек тен ш ығ ып кетті. Елес 
қуудың  нарық қ а серік  еместігін 2007 ж ылы басталғ ан қ арж ы 
дағдарысы тағ ы қ уаттады. Басқ аша айтсақ , қ оғ амдық  санадағ ы, 
өмір салтындағ ы ө згерістер табиғ атын, олардың  азаттық  
диалектикасы мен қисынына тарихи ү ндестігін немесе қ айшылығ ын 
ашатын зерттеу методологиясына сұраныс та, қ ойылар талап та 
жоғары.  

Социалистік сана мен идеологиядан арылу тағылымы мен 
тәж ірибесін іргелі зерттеу методологиясының  нысанына айналдыру – 
бүгінгі к ү н  талабы. Біздің  ойымызш а, тә уелсіз Қ азақ стан 
идеологиялық ж ә не сая си әралуандылық қ а  Конституциялық  мә ртебе 
беру арқылы ресми идеологиядан бас тартқ анмен, мү лде идеологиясыз 
да қалғ ан ж оқ . Тә уелсіз БАҚ , мемлек еттік  емес ұ йымдар саны артты, 
діннің рө лі к ү шейді, оппозиция бар, эк ономик алық  либерализм 
орнығуда. Қ оғ амдық  сан адағы тү бегейлі бетбұ рыстың  ө мірдегі 
нақты к ө рінісі – саяси партиялар мен түрлі қ озғ алыстардың  пайда 
болуы. Осылардың ә рқ айсысының  ө з идеологиясы тү зілген. Дегенмен , 
бұл салағ а мемлек еттік -құ қ ық тық  реттеу қ аж ет ек ендігі сө зсіз. Ол 
әсіресе діни қ атынастар с аласында өтк ір сипат алуда. Кешегі 



 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

13 

атеист азаматтардың қ ысқ а мерзім іш інде сан -алуан діни ағымдар 
мен секталарға ж ойдасыз бой алдыру себебін дерек тер мен фак тілерді 
алға тартумен к емел дә йек теу мү мк ін емес. Оның  ә леуметтік , 
экономикалық, рухани, халық аралы қ, қ ұ қ ық тық  қ ұ раушыларын 
жеке дара және ө зара ық палдастық та саралайтын методологиялық  
ізденіске кең ө ріс ашқ ан абзал. Сө йте тұ ра, атқ аруш ы билік тің , сот 
билігінің қ оғ ам ө міріне реттеуш і к ү ш  ретінде араласуының  шегі мен 
дәреж есі заң мен анық талып, одан қ ылау дай ауытқымауы к ерек . 
Кеңестік  тә рбие мек тебінен ө тк ен ағ а ұ рпақ  ірілі -ұсақ ты істің  басы -
қасында мемлек еттік  билік  ж ү ргенін қ ұ п к ө ргенмен азаттық  
ұландары мұ ны ө зін ің  ерк індігіне қ ол сұ ғ у ретінде қ абылдауы 
мүмк ін.   

Азаттық тарихын ақ иқ ат биігінен саралауды ң к елесі бір 
методологиялық шарты - көш басшылардың  прак тик алық -
қолданбалық  ж ә не теориялық -шығармаш ылық  қ арымы мен бә сек еге 
қабілеттілігін, ел тағ дырындағ ы ж асампаз немесе к ереғ ар рө лін 
салиқалы зерделей білу.  

Иә, халық тың  тарихтағ ы орнын еш к ім ж оқ қ а шығ ар майды. 
Астананы тұрғ ызғ ан, материалдық  игілік терді арттырғ ан, ұ лттық  
қауіпсіздік ті қ амтамасыз ететін к ү ш  - халық. Бірақ  халық тың  
жасампаз әлеуеті ө здігінен ж ү зеге аса қ алмайды. Бә рі халық тың  
қолында тұ рса, фашизм де, тоталитаризм де, ек і дү ниеж ү зілік  соғ ыс  
та, Аралдың тартылуы да, ү леск ерлердің  алдануы мен ж емқ орлардың  
тайраңдауы да мү мк ін емес қ ой.  Алысқ а бармай, ө зіміз ж ақ сы 
білетін Ресей империясының қ ү йреуі, К СРО -ның ыдырауы тарихына 
көз ж ү гіртсек , елдегі қ оғ амдық -саяси, экономикалық ж ә не мә дени -
имандық қ атынастар мазмұ нына қ арай халық тың  ек і мінезбен, ек і 
құ ндылық  бағ дармен ө мір сү ретінін байқ аймыз. Бірі - құ лш ыныс, 
екіншісі - енжарлық. Кө птің  лайық ты ө мір сү руге, ұ рпақ  ө рбітуге, 
еңбек  етуге, дем алуғ а қ ұ қ ы қ ағ аз ж ү зінде қ алмай, нақ ты істе 
атқарылғ анда , адамдардың к ө ң іл -күйі, ө мір дағ дысы, ертең ге 
көзқ арасы қ ұ лшынысқ а оранып, арасынан, бірінш іден, нағ ыз 
таланттар шығады, ек інш іден, халық тың  ж асампаздық  қ абілеті 
ашылады. Сырттан жау келмесе, орта табы қалың  мұ ндай 
мемлекеттің табиғ и -ырғақ ты дамуы тамаша табыстармен 
көмк ерілмек .  

Заңы мен нақ ты ө мір ш ындығ ының , сө зі мен ісін ің  
арасындағы алш ақ тық  ұ лғ айғ ан мемлек етте, яғ ни халық  мү ддесіне 
биліктің к ө здегені қ айшы к елген сә ттен ә ділетсіздік к е іштей наразы 
тарих субьектілері алғаш қ ыда енж арлық қ а салынады, уақ ы т өте 
қоғ амдағ ы даму қ айшылық тары асқ ынады, тү бінде – билік пен 
қоғ амдық  қ ұ рылысқ а наразылық  бұ рқ  етіп  сыртқ а шығ ады. 
Мұның  бұ лтартпас айғ ақ -дәлелі – тоқырауғ а ұ ш ырағ ан к ең ес 
қоғ амы мен Кеңестер Одағ ының  ыдырауы. Билік тен, менш ік тен 
шеттетілген, санасын енжарлық билеген халық  1991 ж ылғ ы тамызда 
коммунистік келешектен бас тартып, жаңа демок ратия ж ағ ына 
шығуы бір к ү ннің  нә тиж есі емес.   Аш ынғ ан халық ты тә уелсіздік  
құ ндылық тарының  ө зі тоқ тата алмайтынын 2005, 2010 ж ылдар дағы 
Қырғ ызстан оқ иғ асы к ө рсетіп берді.  

Түптеп к елгенде, адамды тану – тарихи үдерістер заң дылығ ын 
ашуға қ аж етті басты алғ ышарт.  
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Билік жән е т ұ лғ а  
Орталықтың  ө к темдігінен енді ғ ана қ ұ тылғ ан Қ азақ станғ а 

өтпелі к езең дегі ж ас мемлек етк е қ оғ амдық -саяси, экономикалық -
мәдени биік  белестерге шығ уы ү ш ін  халық мү ддесін қ орғ айтын 
заңнамаларғ а қ оса тегеурінді билік  вертик алы к ерек . Басқ аша 
айтқанда, методологиялық  басымдық ты адам фак торымен 
байланыстырғанда оның  ж абық , к ө зге к ө ріне бермейтін («адам аласы 
ішінде») қасиеті бар ек ендігін еск еріп, нысаналы -мақс атты әрек етін 
ұйымдастыратын мемлек ет, билік , қ ұ қ ық  ж ү йесіне ерек ш е мә н 
беретін уақыт к елді. Әзірге тарихшы -ғалымдар тә уелсіз мемлек ет, 
билік, құ қ ық  тарихының  методологиясын зерделеуде к ө п іс тындыра 
қойғ ан ж оқ . Бұ л міндетк е артылар ж ауапк ерш ілік  зор ек ені н өмірдің  
өзі дә лелдеді. Бізді мұ ндай пайымғ а ж етек теген себептер: бірінш іден, 
мемлекеттік тәуелсіздік  ж арияланғ ан сә тте қ оғ амдық  сана, тіпті 
отандық тарих ғ ылымы нарық тық  эк ономик аның , демок ратияның , 
идеологиялық либерализмнің , ә лемдік  саясаттың , қ оғ амдық  топтар 
мен әлеуметтік  қ озғ алыстардың  ш ын мағ ынасындағ ы қ ыр -сырынан 
хабарсыз еді; екіншіден, уақыт алғ а тартқ ан міндеттерді ауыр 
дағдарыс ү стінде шешуге тура к елді; ү ш інш іден, ә рқ аш ан дұ рыс 
шешім табыла бермеді. Тәж ірибенің  ж оқ тығ ы, білік ті мамандардың  
тапшылығы, технологиялық  мешелдік  қ ателесуге, ж аң сақ  басуғ а 
ұрындырып ж атты, объек тивті ү дерісті теж еді. Мә селен, президенттік  
қызмет 1990 ж ылы енгізілгенмен президенттік  билік  институтының  
орнығуы 1995 ж ылы ж аң а Конституция қ абылдау негізінде мү мк ін 
болғаны осыған айғ ақ -дәлел. Билік  ж ү йесін  ә рі -сәріге салғ ан 5 ж ыл 
тәуелсіздік тің  елең -алаңындағ ы қ иыншылық тарды тым терең детіп 
жіберді. Қазақ стан элитасы, ең  бастысы - ел тағдырына 
жауапкершілікті мойнына алған тұ ң ғ ыш Президент Н.  Назарбаев 
мемлекеттілікті, билік вертикалын қалыптастыруда тө л тә ж ірибемізге 
сүйену аздық  ететінін  білгендік тен Батыс пен Ш ығ ыстың  ү лгілерін 
шығармашылық пен пайдалануғ а басымдық  бергені рас. Өзгелердің  
тағылымын зерделеумен ө зімізге ж ол таптық . Сондық тан да болар, 
қазіргі Қ азақ станның  бил ік жүйесі, демок ратиясына тә н 
ерекшеліктері, ұлт пен ұ лтшылдығ ы, орталық танғ ан басқ ару мен 
жергілікті өзін -өзі басқ арудың  ара -қатынасы, мемлек еттің  рө лі, 
экономикасы қаншалық ты к апиталистік , қ азақ стандық , «импорттық » 
екені қоғ амдық  сана мойындағ ан ә рі тү сі нікті дәйек телген 
методологиялық талдау биігіне ш ық ты дей алмаймыз.  

Біздің ойымызш а, бө теннің  уысынан енді босағ ан мемлек еттің   
номиналды азаттықтан шынайы азаттық  биігіне к ө терілгенше 
табиғи -ырғақ ты даму ж олына тү су -түспеуін, бә сек еге қ абілетті болу -
болмауын, барша тағдырын мемлек еттік  билік тегі тұ лғ алар, бірінш і 
кезекте тұң ғ ыш Елбасы, оның  саяси к емелдігі, интеллек туалдық  
көрегендігі, нысаналы -мақсатты қ ызметінің  негізділігі анық тайды. 
Күні ө тк ен қ оғ амдық  қ атынастар ығ ыстырылмағ ан, ж аң асы толық  
басымдыққ а жетпеген өтпелі к езең де, ә сіресе демок ратия мен саяси 
мәдениет қ оғ амның  қ ауіпсіздігін қ амтамасыз ететін  фак торғ а 
айналмаған елде ұ лттық  Тұ лғ а мен Кө ш басшының  ә рбір ш еш імі, 
әрбір қ адамы тағ дыр  анықтағ ыш мә н -мағынағ а ие. Сондық тан 
Қазақ станда Президенттік  басқару институтының  тууын, нығ аюын, 
конституциялық реформалармен қамтамасыз етілу эволюциясын, 
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бүк ілхалық тық  қ олдауғ а ие болу диалек тик асын методологиялық  
тұж ырыммен даралаудың  орны ерек ше. Кү рмеуі к ү рделі осы мә селені 
шешкенде Президенттің тұ лғ алық  қ асие ттері мен тарихи рөлі ғ ана 
ашылмайды, командасы мен оппозицияның, идеялары мен 
сыншыларының к ө здегені, іс -әрек етінің  нә тиж есі ө з бағ асын алады.    

Көш басшылар мен халық тың  қ азіргі Отан тарихындағ ы 
ықпалдастығ ын методологиялық  пайымдағ анда ә р затты ө з атыме н 
атаған абзал. Кө зінің  тірісінде бағ аланбай, дү ниеден озғ ан соң  
И.Н. Худенко тамаша басшы еді, М. Мақатаев - ақиық  ақ ын, 
Ш. Қалдаяқ ов - талантты сазгер, С. Қондыбай - екінші Шоқан ек ен деп 
көлгірсу - кемел методологияның ж оқ тығ ынан, ж артык еш ғ ылымның  
сөзі . Тарихи үдерісте к ө ш басш ылар фак торының  ә сері ж ария ә рі 
ұзақ  мерзімді, ал халық  фак торы к ө зге тү се бермейді, к ейде тіпті бір 
сәттік . Айғ ақ -дәлел к елтірер болсақ , Тә уелсіз Қ азақ стан тарихында 
Назарбаев факторы ұзақ  сақ талатынын, к елесі Елбасы билік к е 
келгеннен кейін де «жұмыс» істей беретінін  алғ а тарта аламыз. Ал 
халықтың  билеуш іге ық палы к ү нде к ө ріне бермейді, оның  ж оғ ары 
жаққ а ж азғ ан хаттары, ө тініш -сұрағ ы, тіпті ж анайқ айы ж ауапсыз 
қалатыны бар. Ол – ол ма, бүк ілхалық тық  президент сайлауы ә рісі - 
бірнеше айдың, берісі - бір күннің  енш ісіндегі таң дау ғ ой.  

Түйіп айтсақ , тә уелсіз Қ азақ стан тарихынан ж азылғ ан 
еңбек терде миллиондағ ан тонна к ө мір, темір, мұ най, миллиардтағ ан 
пұт астық  ө ндіргеніміз, ж ү здеген мың  маман даярлағ анымыз, ақ бас 
Алатау мен ертегідей Бурабайды жалғағ ан ж ол салғ анымыз ауызғ а 
алынбай тұрып, осылардың  бә рінің  қ аж ет ә рі мү мк ін ек енін 
дәйек теген тұ лғ алық -интеллектуалдық фак тор мен халық  ең бегінің , 
мүддесінің  ү йлесімін немесе қ айшылығ ын биік  методологиялық  
мәдениетпен пайымдаудың  парқ ы да, на рқы да ж оғ ары. Бұ ғ ан 
арқау боларлық  тә ж ірибе – мемлекеттік егемендік туралы 
Декларациядан «Жол картасына» дейін – бізде баршылық. Сонда 
әлдек імді асыра дә ріптеуге немесе адал ең бек ті еск ерусіз қ алдыруғ а 
соқтыратын, азаттық  тарихын к ө шбасш ылар тарихына 
айналдыратын сыңарж ақ  тарихи к ө зқ арасқ а ж ол берілмейді.  

Методология жән е ұ лт т ы қ  м ү дде  
Көш басшылар мен халық қ а қ атысты методологиялық  ұ станым 

қазіргі Отан тарихындағ ы ұ лт фак торын дө п басып тануғ а септеседі. 
Әрбір ұ лт ө зінің  таң даулы ұ л-қыздарымен мақ тануы ә сте  бекер емес. 
Демократиясы мен нарықтық  эк ономик асы уақ ыт сынынан ө тк ен 
АҚШ , Англия, Франция, Германия тә різді дамығ ан елдерде ұ лт 
мәселесі ауық -ауық к ө теріліп  ж ататынын еск ерсек , ө тпелі к езең дегі 
көпұ лтты Қ азақ стан ү ш ін оның  тағ дыранық тағ ыш мә ні бар. Тап 
осы мәселеде азаттық  тарихын зерттеуш ілердің  методологиялық  
ұстанымы ақ иқ аттан қ ылаудай ауытқ ымағ аны абзал. Ұлттан ұ лттың  
артықшылығ ы да, к емш ілігі де ж оқ , айырмаш ылығ ы ғ ана бар. Ал 
айырмашылықтан қ айшылық  к ө ргісі  к елетіндерге, қ азіргі  
қиыншылық тың  бастау -бұлағ ын іздеуш ілерге сылтау к ө п. Сталиндік -
голощекиндік аштықты, саяси қ уғ ын -сүргінді, хрущевтік -брежневтік 
жер бөлісті, горбачевтік -колбиндік желтоқсан зорлығ ын 
қыздырманың  қ ызыл тілімен қ оздырып, бітпес дауғ а, ұ лтаралық  
қақ тығ ысқ а айналдыруғ а болады. Дұ ры сы - сол қиянаттың  бә рі ат 
төбеліндей шовинист билеушілердің, ж алғ ан идея 
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қуғ андардың  таптық  шек теулігінен, ашк ө здігінен, менмендігінен 
туындағанын, тұ тас ұ лттың  к інә сі ж оқ тығ ын тү сіндіру. Мұ ның  
сыртында, қазіргі Қ азақ станда халық тың  ү штен ек ісін қ азақ тар 
құ рап отырғ андық тан ұ лттық  мү дде ұ ғ ым -түсінігін мемлек еттік  
мүдде ретінде қ абылдауғ а толық  негіз бар. Бұ л - бір. 

Екіншіден, зорлық -зомбылығымен миллиондардың  ө мірін қ иғ ан 
кеңестік  қ асіретті тарихты қ айталаудың  зияннан басқ а берері ж оқ . 
Тұтас халық ты ерк інд ігінен айырған халық  азат халық  бола алмайды, 
тәуелсіздік тен ай ырылған ел к іріптар халден шығ а алмайды. 
Мемлекеттің қ уаты халық тар бірлігінде. Қ азақ тар Қ азақ станда 
байырғы ұ лт, азаматтардың  басым бө лігі ә рі мемлек ет қ ұ рауш ы ұ лт 
ретінде қандай да қ ұ қ ық тық  б асымдыққ а ие болмаса да, тарихи 
миссияны – елдегі бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз етіп  
отырғанын, мемлек еттік  мә ртебесі бар тілі барш а 
қазақ стандық тарды ұ йыстыруш ы тіл болуы к ерек тігін азаттық  
тарихын зерттеу методологиясына айналдыра алсақ, ақ иқ аттың  ақ 
жолынан ауытқымаймыз. Осының  ө зі қ оғ амда ж ү ріп ж атқ ан тү рлі 
(мемлекеттік тіл, көш і -қон, ж ек еш елендіру, т.б.с.с. тө ң ірегіндегі) 
пікірталасқа, нақ ты ү деріск е (саяси, эк ономик алық , мә дени, т.б.) 
ғалымның  к ө зқ арасын, тұ ғ ырнамасын білдіреді. Өк ініштісі – қа зіргі 
Қазақ стан ғ ылымы, ә сіресе қ оғ амдық -гуманитарлық ғ ылымдар 
өмірге, прак тик ағ а пә рменді ық пал ете алмай отыр. Диссертация 
қорғ ағ андар саны шарық тау ш егіне ж етк енмен қ оғ амдық  п ік ірде де, 
материалдық -тұрмыстық  ж ағ дай тұ рғ ысынан да ғ алымның  беделі 
мейлінше төмен, уә ж іне қ ұ лақ  қ оюш ы қ оғ ам ж оқ . Ғ ылымсыз 
бәсек еге қ абілетті болу еш  мү мк ін емес. Өк інішк е орай, бү гінгі ү деріс 
тағдыры, айта берсек , ғ ылымның  да тағ дыры билік  пен 
саясаткерлердің қ ұ зырында. Ал қ арақ ан басының  қ амы ү ш ін 
билікпен жақындасу немесе тә ж ік елесу, саясаттың сойылын соғ у 
немесе көзсіз сыншысына айналу тарих ғ ылымына, тарихшығ а 
ешқашан абырой ә перген емес.   

Үшінш іден, қ оғ амдық -гуманитарлық ғ ылымдар ж аң а 
мамандықтармен толық қ анын, зерттеу пә ні мен ө к ілеттілігіне 
өзгерістер к елгенін білген ж ө н. Тарихшылар жүріп ж атқ ан қ азіргі 
үдерістер мен ө згерістердің  болж амды ертеңін қ озғ амай - ол үшін 
саясаттанушылар, әлеуметтанушылар, мәдениеттанушылар, т.б. бар - 
орныққ ан нәтижелеріне  ғылыми талдау, ә діл бағ а берсе де аз олж а 
емес. Егер тәуелсіз Қ азақ станда  жүріп ж атқ ан реформалардың  
ақыры ж ағ ымды нә тиж емен аяқ талмайтынын, мемлек еттік -ұлттық  
мүддеге к ереғ ар ек енін дә йек теу қ аж ет болса, «ертең  анау қ ұ риды, 
бүрсігү ні мынадай пә леге ж олығ амыз» дегенге саятын сә уегейлік к е 
салынбай, тарихы мен тағдыры бізге ұ қ сас  әрі тә уелсіздік к е қ олы 
жеткеннен кейінгі өтпелі к езең нен  ұ зап к етк ен елдер тә ж ірибесі мен 
тағылымын алғ а тарта ой  толғағ ан  ж ө н шығ ар.  

Тарих ғылымы – ұлттың  ғ ұ мырын ұ зартатын фак тордың  
бірегейі. Ендеше, оның методологиясы ұ лт мү ддесіне қ ызмет ету 
арқылы  ақиқ атқ а қ ол ж етк ізеді.  

Ұлт  т ари хы  ж ә н е ә лем ді к  ү дері ст ер  
Қазіргі Қ азақ стан тарихын зерттеу методологиясында мемлек ет 

пен қоғ амның , тіпті ж ек елеген ұ ж ымдар мен адамдардың  ө мірі 
әралуан ек енін, қ ыртысы қ алың  факторлар әсерімен 
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қалыптасатынын ерек ш е назард а ұстау к ерек . Айталық , 
азаматтардың ә л -ауқаты елдің  табиғ и байлығ ына, ғ ылымы мен 
білімінің тік елей ө ндіргіш  к ү ш к е айналу дә реж есіне, мемлек еттік  
басқару тиімділігіне, негізінен ішк і саясаттың  қ арымына қ арай 
жақсарады немесе тө мендейді. Жә не бұ л мә селе Қ аз ақстанның  
бәсек еге қ абіле ттілігіне, ұлттық  қ ауіпсіздігіне тік елей қ атысты 
көрсетк іш  орнына ж ү реді.  Ал,  кемел ұлттық  қ ауіпсіздік тің  қ амал -
қорғ аны – Қарулы Кү штер тә уелсіз Қ азақ станның  ішк і қ аж еттілігін 
бейнелей алмайды. Ол - сыртқы себептің  пә рменімен қ ұ ры лған 
бірлестік. Сөйте тұ ра азаматтардың  лайық ты ә л -ауқаты  мен Қ арулы 
Күштердің  сақ адай сай тұ руы арасында аж ырағ ысыз байланыс 
жатыр. 

Демек, бүгінгі методологияғ а азаттық  тарихын к ешенді, ж ү йелі, 
динамикада ашу ғана ж ү к телмейді, ә рбір қ ұ былыс пен ү дерістің  
пайда болуына, өзара ық палдастығ ы мен дербестігіне, ішк і 
басымдықтары мен тетік теріне, тағ ылымына қ исынды ә рі дерек ті 
жауап іздеу маңызды. Әрине, бә рін еліш ілік  қ аж еттілік пен, билік  
шешімімен, бірер маманның ж азғ андарымен аша салу мү мк ін емес. 
Әр қ ұ былыстың немесе ү дерістің  ө з бастау -бұлағ ын, 
заңдылық тарын, тә ж ірибесін тиянақ таумен қ атар ә лемдік , ө ң ірлік  
тәнік ті (аналог) іздеу міндеті алда тұ р. Тарихтың  ә р  алуан тағылым -
тәж ірибесін арасынан қ ыл ө тпестей к ірік тірумен ж алпыадамзаттық  
заңдылық қ а қ айшы к елмейт ін тұтас ұ лттық  тарих тү зілетінін  
методологиялық -танымдық ереж еге айналдырғ анда ғ ана азаттық  
ақиқ атына оқ ырмандарды иландыра аламыз.  

Бұл ж ерде тарих тә ж ірибесі мен заманауи мә селенің  мазмұ нын, 
тіпті барысы мен бағытын ә лемдік  к ездейсоқ  немесе стихиялы себе п 
күрт ө згертіп  ж ібере алатынын бек ерлеуге болмайды. Мә селен, 
мұхиттың  арғ ы ж ағ ындағ ы АҚ Ш -та басталған қ арж ы дағ дарысы 
Қазақ станды аз ә бігерге тү сірген ж оқ . Жоспарланғ ан біраз игілік ті 
істерді доғара тұ руғ а мә ж бү рледі. Ендеше, ж аһ андану тұ сындағ ы 
методология ұлттық  таным шең берінде қ алумен іргелі нә тиж елерге 
қол ж етк ізе бермейді. Жаң а ә лемнің  ө зара ә сері мен байланысы 
қанш а артса, ғ ылыми танымның  методологиясы да сонш алық ты 
ықпалдастық пен баюы к ерек . Мұ ның  сыртында Қ азақ станның  да 
қазіргі ә лемге ық пал ете б астағанын ядролық  қ арудан бас 
тартуынан, Еуразиялық одақ  идеясынан, ЕҚ ЫҰ -ға тө рағ алығ ынан 
көріп отырмыз.  

Бұдан туындайтын к елесі методологиялық  пайым: мейлінш е 
күрделіленген ә рі іргелі ә р саласы ө з заң дылық тарымен ө мір сү ретін 
бүгінгі Қ азақ станның  тарихын бөтеннің  ілімімен ғ ана дә йек теу 
ақиқ атқ а апармайды. Бір ғ ана ғ ұ ламаның , тіпті 3 -4 ғұ ламаның  
ілімін басшылыққ а алудың , оны догмағ а айналдырудың  арты 
қоғ амды да, мемлек етті де к ү йрететінін КСРО -ның, социалистік  
елдердің қ ұ рдымғ а к етк ен тағ дыры ә ш к ереледі. Бі зге үздік  
интеллектуалдық ізденістер ж етістік терін к ә деге ж аратқ ан  ж арасады. 
Саясат тарихын зерттегенде б.э.д. өмір сү рген Аристотельден ХХ 
ғасыр ойшылдары                                    Ә. Бө к ейханның , 
Хайдеггердің, Ясперстің , Арендтің , мемлек еттілік  тарихының 
мәселелерін к ө тергенде Конфуций, ә л -Фараби, Шоқан, Фук уяма, 
Хантингтон, Жан Моне зерттеулерінің, эк ономик а 
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тарихын талдағанда ХVІІІ ғ асыр ғ алымы А.  Смиттен тартып ХХ 
ғасыр ортасына қ арай ә лемге мә ш һ ү р болғ ан Кейнс, одан к ейінгі 
М. Фридман, Э.Ф. Шумахер, т.б. тұж ырымдары мен идеяларының , ұ лт 
қауіпсіздігі, Отан тарихы ж айлы қ азақ  ойш ылдарының ,  Елбасымыз 
Н. Назарбаевтың толғ аныстарының  танымдық -методологиялық 
жаңаш ылдығ ы қ олданым тапса, азаттық  тарихын биік  ө ремен 
түзеріміз сө зсіз. Есімдері аталғ ан -аталмаған к емел ой иелерінің  бір -
біріне қайш ы к елетін пайым -тұж ырымдары бар. Эк лек тик ағ а 
ұрынбастан солардың  ара ж ігін аш ып, тә уелсіз Қ азақ стан тарихының  
ақиқ атын тануғ а септесетін ә леуетін пайдаланумен бә сек еге 
қабілеттілік  мә селесін шешуге де олж а салына ды. Заманауи тарихшы 
өз к ә сібінің  аясында томағ а -тұйық  оқ шауланбай, барша қ оғ амдық -
гуманитарлық ғ ылымдардың , ретін тауып, ж аратылыстану, 
техникалық ғ ылымдардың қ олданбалы -практикалық, теориялы қ -
шығармашылық  мү мк індік терін к ә деге ж аратса, толымды пік ір айта  
алады. Бұл ойлар Қ азақ стан тарихш ыларының  І к онгресінде (2011 
жылғы 16 қ ырк ү йек , Астана) ж ан -жақты сө з болды.  

Иә, ғ ылымғ а интеграция мен дифференциация к елгені 
бұрыннан аян еді.  Саясат пен прак тик ағ а нанотехнологиялар ене 
бастағанда, олардың  бә сі мейлін ше жоғарылады. Мысалғ а алар 
болсақ, ғ асырлар тоғ ысындағ ы эк ономик аның  к ү ретамыры - банк-
қарж ы ж ү йесі тарихын немесе ғ ылым мен техник аның  тарихын - 
тарих факультетінде алған біліммен ғ ана зерделеу ж оғ ары 
математиканың есебін к ө бейту таблицасына сү йенумен ше шуге 
талаптанғанмен бірдей. Бү гінгі тарихшы ө з заманының  ғ ылымы мен 
білімінің, техник асы мен технологияларының  ж алына қ олын 
іліндірмей, діттеген мақсатына ж етпейді.  

Тарих таразысы 
Қазіргі Қ азақ стан тарихының  тә ж ірибесі мен тағ ылымын 

бағалауда ж ү гінетін  ө л шем таразысы неде деген сұрақ тың  
методологиялық к ілті тө ң ірегінде бірер ойымызды айта к етейік . Біздің  
пайымдауымызша, тарихи мән -маңызы бар мә селені ой елегінен 
өтк ізгенде ек і ө лш емге басымдық  беру к ерек . Бірінш іден, зерттеу 
нысаны мен пәніне айналғ ан қ ұ бы лыс және ү дерістің  мемлек еттік  
реттелуі, нақты ж ү зеге асуы, қ ұ қ ық тық  рә сімделуі ел 
Конституциясы, тиісті заңнамалық  ак тілер аясында ж ү рген -
жүрмегенін назардан шығ армау, ек інш іден, тү пк і нә тиж есі 
әлеуметтік  қ ауым мү ддесіне ж ауап берген -бермегенін бүк песіз а шу. 
Қазақ станның  қ ұ қ ық тық  мемлек ет ек ендігі  негізгі Заң да айрық ша 
көрсетілген. Заң ды бұ зудың  арты неге апарып соғ атынын Атырау 
қаласында к ү йреп тү ск ен к ө пір, Астанада орнатылмай қ алғ ан К ерей 
мен Жәнібек  хандар, қ азақ  батырлары еск ертк іш і, қ оршағ ан ортаны 
қ орғау министрлігін ің  бұ рынғ ы басш ысы Н.  Ысқақ ов пен 
орынбасарларының тағ дыры, Оң тү стік  Қ азақ стан облысында 
балалардың СПИД ауруына ш алдығ уы – бәрі бұ лтартпай ә ш к ерелеп 
тұр. Осылардың  ә рқ айсысы, тү птеп к елгенде, халық  қ араж атын 
талан-таражға салудан бұ рын ж екелеген әлеуметтік  қ ауымның  бү гіні 
мен ертеңіне к ері ә серін тигізеді. Әлеуметтік  қ ауымның  ү лк енді -кішілі 
болатыны белгілі: оқуш ылар мен студенттер ә ск ери қ ызметк ерлерден 
басым, педагогтар мен ғалымдар ж ұ мыссыздардан к ө п, мә дениет 
саласындағылар шағ ын -орта бизнеспен айналысатындардан 
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аз. Көппен есептесіп, саны азды ш етк е қ ағ у прак тик ағ а да, ғ ылымғ а 
да жараспайтын қателесу. Конституция бабының , тиісті заң намалық  
құ ж аттың  дә л ә рі толық  атқ арылмауы бірде к ө пш ілік тің , бірде 
мейлінше шағын қ ауымның  мү ддесін, қ ұ қ ығын ш айқ айтынын, 
қоғ амдағ ы мә дени -имандық ахуал бұ зылатынын, мемлек ет пен 
әлеуметтік  субъек тінің , ү к імет пен азаматтардың  арасындағ ы сенім 
және тепе -теңдік  дағ дарысы туындайтынын, бұ л ә леуметтік  
сілкініске жасалған бірінш і қ адам ек енін ж оғ ары методологиял ық 
ұстаным мә ртебесіне к ө терумен тарих ғ ылымының  ө мірмен 
байланысы арта түседі.  

Тарихи ақиқ ат қ ырлары сан алуан. Сындарлы азаттығ ымыздың  
біреуді тамсандырған табысы ә лдек імнің  тарапынан сынғ а ұ шырап 
жататыны немесе елеусіз-ескерусіз қалатыны бар. Тү птеп к е лсек, 
методологиялық ұ станымы к еліск ен тарихи ақ иқ ат қ ана 
азаттығымыздың  негізгі - қосалқ ы, басты - екінші ретті, кезек 
күттірмейтін - бөгеле тұ ратын стратегиясы мен так тик асын, мақ саты 
мен міндетін, басымдығы мен тетік терін, дерті мен шипасын дө п 
басуға ә келеді. Ғылыми танымның  қ апысыз анық талғ ан 
методологиялық ұ станымы азаттық  тарихын бұ рмалаусыз, ә сірелеусіз 
жазуға ж ол бастайды. Тә уелсіз Қ азақ станның  «ақ таң дақ сыз» ақ иқ ат 
тарихын түзудің  ө зі санадағ ы, қ оғ амдық  п ік ірдегі, ішк і -сыртқы 
саясаттағы, эк ономик а мен мәдениеттегі барымыз бен ж оғ ымызды, 
ілгерілеу мен іркілісті дәйек теудің  к ілтіне айналып отыр. Азаттық  
ақиқ атты айтқ ызғ анда, ақ иқ ат азаттық  мү ддесін қ орғ аумен 
әрленгенде тарих ғ ылымы ө з миссиясын орындайды.  

 
*** 

         В статье раскрываются основные этапы развития и содержания 
методологических исследований по отечественной истории: 
соотношение методологии и национальных ценностей. 
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ҚАЗАҚ  ТІЛІНІҢ ТҰҢҒ Ы Ш  ПРОФ ЕССОРЫ 

 
Ғасырлар бойы ө з елдігі ү ш ін арпалысып к елген ата -бабамыз 

ұрпағ ы ж аң а ғ ана тә уелсіздік  алып, ө з ө мірін қ алпына к елтіріп  
жатыр. Отарлық езгіден ө лек се болып ш ық қ ан ана тіліміз ж аң а ғ ана 
жандана бастады. Күн тә ртібіне қ азақ  тілін дамыту міндеті 
қойыл ғаны белгілі. Бірақ  бұ л оң ай ш аруа емес ек ен. Ана тілімізді 
дамытудың проблемалары к ө п. Оларды ж емісті шешу ү ш ін бізден 
бұрынғ ы ұ рпақ тың  ізгі ж ұ мысын ж ақ сы біліп , ө неге алып, 
күнделік ті тірш ілігімізде пайдалана білуіміз тиімді. Сондай ө негелі 
адамның бірі - жерлесіміз Қаж ым Аманғ алиұ лы Басымов. Тіл білімі 
ғылымының  шығ у, ө су тарихымен таныса ж ү ріп анық тағ анымыз - 
оның алғ аш  к ірп іш ін қ алағ ан Ғ ұ мар Қ араш, іргесін тұ рғ ызғ ан 
А.Байтұрсынов , т.б., жалғастырғ ан Қ .Басымов пен Қ .Жұ банов , т.б. 
екен. Ғ.Қ араш «Дыбыс де ген не?» алғаш  мақ ала ж аз ғ ан, сосын 
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«Тіл ашар» деген әліппе (1918ж .) жазғаны белгілі. Тө те ж азу деген бар. 
А.Байтұрсынов «Әліппе» ж азғ ан (1921ж .). Ал Қ.Басымов қ азақ  тілі 
сөйлемдері қ ұ рылысын, грамматик асының  тү рлі мә селелерін зерттеп  
жазған. Атап айтқ анда , 1922-1925 жж. «Қосымш алар, ж алғ аулар мен 
жұрнақ тар» ж ө нінде Алматыдағ ы «Тілш і» газетінің  13 -нө міріне 
мақала ж ариялағ ан. Сол сек ілді «Латын алфавитіне к ө шуге 
байланысты жаңа орфографиялар ереж елер» (1930ж .) «Орфография 
мен терминология мәселесін парасатты  анықтау» (1935ж .), т.б. 
Қ.Басымов ең бек тері к ө п, ә лі тү гел ж иналмағ ан.  

Қаж ым Басымұ лының  ө мірі мен қ ызметі арнайы 
зерттелмегенімен, ол туралы Мемлекеттік Президент архиві мен 
облыстық архивте (мұ рағ атта) бірталай мағ лұ маттар сақ таулы. 
Солардың іш інде Қ аж ымның ө з қ олымен ж азылғ ан ө мірбаяны , т.б. 
материалдар баршылық. Қ аж ым Басымұ лы ө з қ олымен ж азғ ан 
өмірбаянында : өзім 1896 ж ылы 6 дек абрьде бұ рынғ ы Астрахань 
губерниясы Таловқа уезі Саралж ын к ө лі деген ауылда дү ниеге 
келіппін, - депті. Бұдан ә рі ә к ем 1899 ж . өз аж алынан қ айтыс болды 
(«Садақ» 217 бет. Т.Кә к ішев. 1988ж .) . Басым - өзінің  азғ антай малын 
бағып, болмаш ы егінін баптап к ү нелтк ен қ ара шаруаның  ж арлысы. 
Қаж ым анасы Айдай ек еуі ж етім қ алады. Басымның  немере ін ісі 
Аманғали Қ уатұ лы Қ аж имолланы ( ө мірбаянында кейде өзін осылай 
атайды) өз қ олына алады. Артынан Айдай Аманғ алимен отасады. 
Аманғали ауылда молда болып, бала оқ ытады. Солармен Қ аж ым 7 
жастан                 14 жасқа дейін оқ иды, сауатын ашады. Қ аж ым 
оқуын одан ә рі ж алғ астырып, сосын 1910 ж ылы Орынб орға барып, 
педагогикалық білім беретін медресесіне түсіп , 6 жыл оқиды. Бірақ  I 
дүниеж ү зілік  соғ ыс зардабынан «Қ ұ саиния» 1916 ж . ж абылды.  

Біз жазып отырған дерек ті фак т ілер Қ.Басымұ лы Казталов 
ауданындағы Ш ойтық  Саралж ын к ө лі деген қ оныста туып, ө сіп , 
оқы п, ер жеткенін дәлелдейді. Қазақ  Совет Энц иклопедиясындағы Қ аж ым 
Орынбордың Бө рте ауданында туып, ө сті деген қ ате, дә лелсіз. Бірақ  
Б.Қасымұ лы Бө рте ауданында 1911-1918 жылдары мұғ алім болып істеуі 
мүм кін. Өйтк ені Қ аж ым ө з ө мірбаянында: 1913 ж . оқ умен қ атар  
қазақ  балаларын оқ ытып к елдім, - депті.  

Қаж ым 1916 ж . Үпі (Уфа) дегі ж оғ ары дә реж елі педагогтік  білім 
беретін «Ғалия» деген медресеге тү сіп  оқ иды. Бұ нда қ азақ  ж астары 
көп ек ен, арасында Мә ншү к  батырдың  ә к есі Ахмет Мә метов бар. 
Жастары қоғ амдық  ө мірге бел сенді қатысады. 1915ж . А.Мә метов , 
т.б. 34 шәк ірт Орынбордағ ы «Вахт» газетіне мақ ала ж ариялап, онда 
Қазақ стандағ ы мек тепте сабақ ты қ азақ  тілінде ж ү ргізіп , оғ ан ана 
тілімізде оқулық тар , т.б. жабдық дайындау қ аж ет , - деген. Бұл - ерен 
ерлік. Бірақ ж ергілік ті патша әк імш ілігі қ олдамады. «Ғ алиядағ ы» 
тағы бір ж аң алық  – шәк ірттер «Садақ » деп аталатын қ олж азба 
журнал шығарады. Бұ ғ ан Қ .Басымұ лы белсене араласып, 4 -5 
мақаласын ж ариялапты. «Садақ » ж урналының соң ғ ы нө мірлеріне 
Қаж ым редак тор болыпты. Т.Кә к ішев «Садақ » журналында Қаж ымның  
интеллектуалдық қ ызметі туралы көп материал береді.  

Осы жылдары Қ.Басымов доцент деген ғ ылыми -педагогикалық 
атақ алады. Ғ ылыми ж ұ мысын ж алғ астырып , «Ауыл мұғ алімі» 
жорналына, «Еңбекші қ азақ » деген рес публикалық газетк е , т.б. қазақ  
тілінің ғ ылыми мә селелері ж ө нінде мақалаларын ж ариялайды. 
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Қазақ  АССР халық  ағ арту к омиссариаты Қ аж ымды 1930 ж ылы 
Қостанайдағ ы қ азақ  педагогик алық  институтына ж ұ мысқ а ж ібереді. 
Осы жылдары болар, Қаж ым Мең сұ лу анамызғ а ү йленіпті. Осы 
кісіден Болат деген ұл, Рай хан деген қыз дү ниеге к еледі. Қ .Басымұ лы 
1934ж. Қостанайдағ ы ж оғ арғ ы ауыл шаруашылық  институтына 
өлк елік  партия к омитетінің  нұ сқ ауымен ж ұ мысқ а барып, оқ ытуш ы 
болып, 1937 жылға дейін жұмыс істеген. Осында ж ү ріп ә рі ек і 
жылдық мұ ғ алім дайындайтын институтта сабақ беріп, ана тілі мен 
әдебиет к афедрасын басқ арады. Қ .Басымов 1934 ж . Халық  ағ арту 
халық к оммиссариатының  ұ сынысымен «Қ азақ  тілі мен ә дебиетінің  
профессоры» деген ғылыми -педагогикалық атақ  алғ ан. Архивте 
сақталғ ан тізімде Қ . Басымов есімі бірінш і тұ р д а, екінші болып 
Жұбанов Қ ұ дайберген ж азылыпты. Диплом н ө мірі де солай. Сонымен 
Қаж имолла Басымов  - қ азақ тілінің  ғ ана емес, к ү ллі Қ азақ стандағ ы 
ғылымдар саласында қ азақ тан ш ық қ ан тұ ң ғ ыш профессор. 
Ақтө беде ж ұ мыс істей ж ү ріп, Қ аж ым ғ ылыми -зерттеу жұмысын 
жалғастырып, «Социалистік  Қ азақ стан» газетіне, «Қ азақ стан 
большевигі» журналына, т.б. басылымдарына мақалаларын ж ариялай 
берген. 1937 жылы Қ.Басымовты Қ азақ  ССР Оқ у к омиссариаты ө з 
аппаратына қызметк е алып, қ азақ тілінің  Республик алық  
комиссиясының тө рағ асы етіп сайлайды. Бұл ж ылы қ азақ тілінің  8 -
класқа арналғ ан грамматик а  оқ улығ ы ж арық  к ө рді.  

Ана тіліміздің ө зіндік  қ олдану мағ ынасын айқ ындаумен қ атар, 
Қ.Басымұ лы оны тү рлі к урстармен оқ ыту методик асына тиісінше мә н 
беріп, методиканың ғ ылыми ж ә не пайдалану ә дістерін зерттеп, 
бірнеше мақалаларын ж ариялағ ан. Кейінгі ғ алымдар Қ аж ымды қ азақ 
тілін оқытудың  бірінш і ә діск ері деп санайды. Қ .Басымовтың  ғ ылыми -
педагогикалық ж ұ мысы ұ лан -ғайыр. Мысалы, орта мек тепте 
оқылатын ана тіліне 12 к ө рнек і оқ у қ ұ ралын ж асапты. Бұ л  да бұрын 
әрі ізденіп, зерттеуді қ аж ет ететін мә селе. 1938 ж ылдың  бірінш і 
жартысында көп ең бек  істеп , «Ауыл мұғ алімі», «Тө те ж азу» 
журналдары мен «Социалистік Қазақ стан» газетіне ж иырма шақ ты 
мақала сы жарияланған.  

Қаж ым Аманғ алиұ лы Басымов – қазақ  тіл білі мін өрк ендетуде 
зор еңбек  сің ірген ғ алым -әдіск ерлердің  бірі. Қ аж ым 15 ж ылғ а ж уық  
мезгіл ішінде қазақ  тіл білімінің  қ азынасынан лайық ты орын алатын 
кесек-кесек күрделі ең бек тер ж азып қ алдырды. Қ аж ымның  
творчестволық шең бері к ең  ж ә не ә р алуан ә рі мол еді. Он ың баспағ а 
басылған елуге ж уық  ең бегі бар. Қ аж ымның  арнайы ш ұ ғ ылданып 
зерттеген мәселелері ә р тү рлі. Олардың  іш інде синтак сис, 
морфология, терминология, әсіресе, орфография мә селелері бар.  

Қазақ  тіліндегі ек п ін сө здің  ең  соң ғ ы буынына ғ ана тү спей, 
оның ба сқа буындарына да тү сетіндігін тілдік  фак тілердің  негізінде 
дәлелдеп, қ ұ нды п ік ірлер айтушылардың  бірі Қ аж ым болатын.  

Қаж ым Ок тябрь революциясынан к ейінгі дә уірде қ азақ  тілінің  
сөздік   қ ұ рамында болып ж атқ ан ө згерістерді, ондағ ы ө су мен даму 
процестерін көре білді. Қ азақ  тілі Ок тябрь революциясынан к ейін 
көптеген ж аң а сө здермен байығ андығ ын айта к еле Қ аж ым: 
«Бұрынғ ы науқан, ек пін, қ арқ ын, ж арыс, ұ ран,  ұйым, к ең ес ... 
сияқты мың дағ ан сө здерді қ азіргі ш ығ аратын мағ ынасымен тең еуге 
бола ма? Болмайды. Бұрын МТС , колхоз, совхоз, коммунист, 
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социализм, комбайн, трактор деген сияқты мың дағ ан ұ ғ ымды сө здер 
тілімізде бар ма еді? Жоқ еді», - деп Совет өк іметі тұ сында к ө птеген 
сөздердің  ж аң а мағ ынағ а ие болғ андығ ын сө з етеді.  

Қаж ым грамматик а мә селелерімен де шұ ғ ылдана ды. Оның 
синтаксис мәселелеріне арнап ж азғ ан: «Грамматик аны оқ ыту 
жөнінде», «Қ ұ рмалас сө йлемдерге қ ойылатын ү тір белгілері», 
«Пысықтауыш», «Сө йлемнің  тұ рлаусыз мү ш елері» деген ең бек тері – 
ғылыми ж ағ ынан болсын, методик алық  ж ағ ынан болсын аса қ ұ нды 
еңбек тер . «Сөйлем мү шелері туралы» атты методик алық  тұ рғ ыдан 
жазылған мақ аласында Қ аж ым бастауыш пен баяндауыштың  қ ай сө з 
таптарынан жасалатынын, олардың к ү рделі тү рлерін, бастауыш пен 
баяндауыштың қ иысуын, олардың  арасына қ ойылатын сызық ша 
белгісін сөз етеді.  

Қаж ым Басымовтың «Қ азақ  тілінің  ж алғ ау -жұрнақ тары» деген 
көлемді мақ аласы ғ ылыми қ ұ ндылығ ы ж ағ ынан қ азақ  тіл біліміндегі 
бағалы ең бек тердің  қ атарына қ осылады. Автор бұ л мақ алада к ө п  
жылдар бойы өзі ж инағ ан ж ү зден аса ж ұ рнақ тардың  тізімін беріп, 
олардың ә рқ айс ысының мағ ынасына ж ек е -жеке ғылыми талдау 
жасайды. 

Қ.Басымовтың  ерек ше к ө ң іл бө ліп, к ө бірек  зерттеген мә селесі – 
орфография мен терминология мәселелері еді. Жазу тә ж ірибеміздің  ең  
бір қиын тарауы – орфография саласынан Қаж ым к ө птеген ең бек тер 
жазып, құ нды пікірлер айтып, үлк ен ж ұ мыстың  ө негесін к ө рсетті. 
Егер де біз 1930-шы жылдары басқа тіл мамандарына қ арағ анда 
Қаж ым емле мә селесімен к ө бірек  ш ұ ғ ылданып, басқ алардан гө рі 
мақалаларды к ө бірек  ж азғ ан еді десек , асыра айтпағ ан болар едік . 
Қаж ым сауатсыздық ты ж оюға, орфографияны ж етілдіре тү суге бар 
күш ін, бар мү мк інш ілік терін, е ң бегін сарп етті. Бұғ ан оның  емле, 
орфография жөнінде ж азғ ан «Әріп, емле, термин мә селесін 
көң ілдегідей шешейік ». «Бас ә ріптің  ж азылатын орындары», «Емлемізді 
түзеу туралы», «Жаң а емлемі здің к ейбір ереж елері туралы», 
«Қысқ арғ ан сө здерді дұ рыс ж аза білейік », «Орфографияны ж ө ндеу 
туралы», «Түрлі -түсті сө здердің  ж азылуы туралы» сияқ ты к ө птеген 
мақалалары дә лел бола алады. Қ аж ымның  бұ л ең бек тері ж азуымызды 
қалыптастырып, бірізділік к е к елтіруг е көп ж ә рдем етті. Қ аж ым 1930 
жылдары қазақ  алфавитінің  қ ұ рамына бас ә ріпті енгізудің  к ерек тігін  
және х, ф, в әріптерін қ абылдау қ аж ет ек ендігін ж ақ тап, бұ л мә селе 
туралы арнайы бірнеше мақала ж азды.  

Қаж ым: «Қ атесіз ж азу ү ш ін к ү рес - әдеби тілімізді ө рк енд ету 
үш ін к ү рес ек ендігін естен ш ығ аруғ а болмайды» деп, сауатымыздың , 
жазу мәдениетіміздің  ж оғ ары болуына ерек ше к ө ң іл бө лді. 
Қ.Басымов оқ ушылардың  сауаттылығ ын, ж азу мә дениетін арттыруды 
көздеп, мұ ғ алімдерге арнап бірнеш е к онсультациялық  мақ алалар 
жазды.  

Қаж ым емле мә селесінде фонетик алық   принципті де, 
морфологиялық принципті де ж ақ тады. Ол, ә сіресе, к ісі аттарының , 
географиялық атаула рдың ж азылуы ж айында дұ рыс, ғ ылыми дә лелді 
пікір айтты. Ол өзінің  ең бек терінде, к ө птеген орынды, дұ рыс 
пікірлерді айта отырып, сонымен бірге, кейбір мәселелерде ағ ат , 
жаңсақ  п ік ірлер де айтқ ан еді.  
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Қаж ым емле, термин, грамматик а мә селелерімен ғ ана емес, 
сонымен қатар, мек теп пен институттарда қ азақ  тілі пә нін оқ ыту 
мәселесіне де к ө ң іл бө лген. Ол халық  ағ арту ж ұ мысын ө рк ендету  
ісіне барлық к ү ш -жігерін, қабілетін сарқ а ж ұ мсағ ан педагог еді. 
Қ.Басымов Қ азақ  ССР Оқ у Комиссариатында көп ж ылдар бо йы 
әдіск ер болып істеп ж ү ргенде  мектеп өміріне тік елей араласып, сабақ 
беру әдісін, ә сіресе, қ азақ  тілі пә нінің  оқ ытылу сапасын арттыру іс іне 
белсене қатысып отырды. Оның  бір топ ең бек тері қ азақ  тілін ің  
әдістемелік  мә селелерін баяндауғ а арналғ ан. Ол ең бек тері к езінде 
мұғ алімдердің  прак тик алық  ж ұ мыстарына к ө п септігін тигізген еді.  

Қаж ымның  «Грамматик аны оқ ыту ж ө нінде» деген ең бегі - аса бір 
құ нды ең бек терінің  бірі.  

Қ.Басымов педагогик алық  училищелерге арналғ ан қ азақ  тілі 
методикасының программасын ж асауш ылардың  бірі болды.                     
1938 жылы Қаж ым Басымовтың  авторлығ ымен «Педучилище оқ уын 
сырттан оқитын мұ ғ алімдерге арналғ ан оқ у п рограммасы және 
методикалық нұ сқ ау» атты к ө лемді ең бек  басылып шық ты. Автор 
мұнда тіл дамыту ә дістерін, грамматик а мен емлені ү йретудің  
әдістерін ж ә не мек тепк е ж ү ргізілетін сө здік  ж ұ мыстарының  тү рлерін 
сөз етеді.  

Қаж ым тілдің  теориялық  мә селелерін мек теп тәж ірибесімен 
ұштастыру, қ атардағ ы мұ ғ алімдердің  іс -тәж ірибелеріне сү йене 
отырып шешуді жақтады.  

Қ.Басымов ең бек терінің  аса бір қ ұ нды ж ағ ы – онда нақтылы 
тілдік фактілердің, иллюстративтік  материалдардың  мол болуы. Ол тіл 
мәселесіндегі ө зі сө з етк ен п ік ір лерін, шешімдерін өте бай тілдік  
материалдарды пайдалана отырып, жан-жақты дә лелдей білді.  

Қ.Басымов 1939 ж ылы 18 ақпанда  Москва қаласында ұ зақ  
аурудан кейін қайтыс болды. Мезгілсіз ө лім ғ алымның  қ аж ырлы 
қызметін к енет ү зіп , бастағ ан к ө птеген зерттеулерін  аяқтатпай алып 
кетті. 

30 жыл бойы халық ағ арту саласында қ ызмет істеп, 
педагогикалық ауыр ең бек ті атқ арып, 15 ж ыл бойы қ азақ  тіл білімінің  
әр тү рлі мә селелерімен шұ ғ ылданып, артында алуан тү рлі ең бек тер 
қалдырып к етк ен Қ аж ек ең нің  есімі тіл білімі тарихынд а мәң гі 
сақталмақ .  

 
*** 

            В статье рассматривается педагогическая деятельность 
первого профессора казахского языка К.Басымова. 
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ҚАЗА ҚСТАНД Ы Қ  САЙЛАУ Ж ҮЙЕСІН Ж ЕТІЛД ІРУД ІҢ  

ХАЛЫҚАРАЛЫ Қ  ТӘЖ ІРИБЕСІ  
 
Сайлау жүйесі дегеніміз - заңдық  нормаларда бек ітілген, сол 

сияқты мемлек еттік  ж ә не қ оғ амдық  ұ йымдар тә ж ірибесімен 
қалыптасқ ан ө к ілдік  органдарғ а немесе басқ аруш ы дара ө к ілді 
(мысалы, елдің през идентін сайлау) сайлауды ұйымдастыру мен оның  
тәртібі.  

Демократия - сайлаудан ажыратылмайтын түсінік , себебі, «халық  
билігі» ерте грек тілінен аударылғанда «демок ратия» дегенді білдіретін 
болғандық тан, 20 мың  халқ ы болғ ан ерте Афин мемлек етінен қ азіргі 
мемлекеттердегі сайлаудың ерек шелігі - сайланушы өк ілдер арқ ылы 
іске асырылып, өк ілдік  деп аталады [1, 272].  

Сайлау жүйесі саяси ж ү йенің  қ ұ рамдас бө лігі болып есептеле 
отырып, өзі де басқ а ж ү йелер сияқ ты қ ұ рылымдық  к омпоненттерге 
бөлініп , неғ ұ рлым ж алпылары ретінде төмендегілерді бө ліп  
шығаруғ а болады:  

1. сайлау құ қ ығ ы – теориялық -заңдық  к омпонент;  
2. сайлау шаралары (немесе сайлау процесі) – практикалық -

ұйымдастырушылық  к омпонент.  
Сайлау жүйелері к ө птеген ө лш емдер бойынш а бір -бірінен 

ерекшеленеді. Реалды өмірде са йлау шараларын әртү рлі саяси 
мақсатқ а пайдаланушы ж ер бетінде қ аншама мемлек ет болса, 
соншама сайлау модификациясы бар. Бірақ базалық  ж ү йе ек еу – 
мажоритарлық ж ә не пропорционалдық .  

Мажоритарлық (плюралистік ) ж ү йе бойынша  әрбір сайлау 
округінен 1 депутат сайланады. Сайлауда басым дауыс жинаған 
үмітк ер ж ең іск е ж етті деп есептеледі. Бір мандатты ок руг бойынша               
2-ден көп ү мітк ер болса, оның  біреуі 50 пайыздан аз дауыс (дауыстың  
жартысынан көбі) ж инаса да ж ең іск е ж етеді деп есептеледі. Бұ л ж ү йе 
көбі не ел басшысын сайлау кезеңінде к ө бірек  пайдаланылады (АҚ Ш , 
Исландия, Венесуэла, Колумбия т.т.), сирек жағдайда парламенттің  
төменгі палатасын сайлауда қ олданылады (Ұлы Британия, Канада, 
АҚШ , Жапония, Индия).  

Мажоритарлық сайлау ж ү йесі к ө бінесе бірмандатты  округтарда 
пайдаланылады, бірақ тарихи тә ж ірибе к ө рсетк ендей к ө пмандатты 
сайлау округтарында да қолданылуы мү мк ін. Мұ ндай ж ағ дайда 
нақты ок ругтан қ анш а депутат сайланатын болса, сайлаушы сонша 
дауысқа ие бола алады (Ұлы Британиядағ ы ж ергілік ті ө зін -өзі 
басқаруғ а сайлау).  

Тағы да мү мк ін болатындай нұ сқ а – сайлаушы бірнеше дауысты 
иеленіп, өз қ алауынша ү мітк ерлерге бө ліп беретін (сайлауш ы барлық  
дауысын 1 үмітк ерге беруі де мү мк ін) «к умулятивтік » деп аталатын 
дауыс беру бар. Мұндай ж ү йе ә зірге бір ғ ана амери кандық Орегон 
штатында өк ілдер Палатасын сайлау к езең інде пайдаланылды.  

Бұл моделдің  негізгі тү рі ек і турдан тұ ратын маж оритарлық  
жүйе (Франция, РФ , т.б.). Бұл ж ағ дайда, егер, ү мітк ерлердің  бірде -бірі 
алғаш қ ы турда дауыстың  абсолюттік  санын (50% + 1) ала а лмаса, 
екінші тур жарияланады да, сайлаушылар бірінші турда неғұ рлым 
көп дауыс ж инақ тағ ан ек і немесе одан да көп ү мітк ерлерден 
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таңдағ анына дауыс береді. Жең іск е ж етк ен ү мітк ер деп абсолютті 
немесе көпш ілік  дауыс алғ аны есептеледі. Бұ л ж ү йенің  
артықшылығ ы - дауыс беру нәтиж есін анық таудың  
қарапайымдылығ ы мен тү сінік тілігінде. Мұ ндай ж ағ дайда сайланғ ан 
депутат сайлаушылардың к ө пш ілік  бө лігін ің  ө к ілі деп есептеледі. 
Бірақ дауыс беруді  2 турмен ө тк ізу мемлек ет тарапынан да, ү мітк ер 
тарапынан да шығатын шығ ында рын ұлғ айтып ж ібереді.  

Тәж ірибеде, сайлаудың  2 туры аралығ ында белгілі бір дауыс 
жинақтағ ан депутаттық қ а ү мітк ерлер арасында «сауда» ж ү реді: 
бірінші турда өтпей қ алғ ан ү мітк ердің  дауысын ек інш і турғ а ө тк ен 
үмітк ерлердің  қ айсысына беру к ерек  деген мә селе ту ады. Келіссөздер 
нәтиж есінде бірінш і турда ж ең ілген партиялар ө з сайлауш ыларын 
екінші турға ө тк ен ү мітк ерлердің  біріне дауыс беруге шақ ырады. Бұ л 
«саудаласу» одақтас партиялардың  белгілі бір ү мітк ердің  ең  к ө п дауыс 
жинақтағ ан ок ругында бірлесіп  қ олдау ж ө ні ндегі келісімге келуімен 
аяқталады. Келісімге к елу к ө п ж ағ дайда серік тес  партиялар 
арасында сайлауға дейін ж ү реді. Мұ ндағ ы мақ сат мү мк ін болар 
дауысты жоғалтпас ү ш ін «к ү шті бірік тіру» арқ ылы ж ең іск е ж ету. Ол 
үш ін партия одақ тастар қ андай сайлау ок ругтарын да өз ү мітк ерлерін 
шығаратындығ ын алдын -ала келісіп алады. Мұндай к елісімдерде осы 
жүйенің  маң ызды артық ш ылығ ын к ө рсететін ж ағ дай – парламенттік 
коалиция негізінің болуы. Дегенмен бұ л сайлау ж ү йесінің  де к емш і н 
тұстары ж оқ  емес. Себебі к ей ж ағ дайда элек тор аттық к ө пш ілік  
бөлігін ің  қ олдауына ие ү мітк ерлер 2 -ші турға ө тпей «қ ақ паның  
сыртында» қалып қ ояды. Әрбір партия ө з элек торатын к ең ейту 
бағытында ж ұ мыс ж асайды. Элек торат (лат. еlector  – сайлаушы) - 
сайлауда белгілі бір партияға дауыс беруш ілер к онтингенті.  

Екі турдың арасында к ү штердің  қ айтадан топтасуы , сөз ж оқ , 
сайлау нәтиж есіне к ө п ө згеріс енгізеді. Бірақ , сайлаудың  2-ші туры 
көптеген сайлаушылар ү ш ін ө з саяси мү дделерін қ орғ айтын шын 
мәніндегі ө к ілін сайлау емес, қ алғ ан ү мітк ерлер іш інен «осы 
лайықты -ау» дегенін таңдауғ а мә ж бү рлік .  

Сайлаудың ә рбір ж ү йесінің  мық ты да ә лсіз де ж ақ тары бар. 
Мажоритарлық сайлау ж ү йесінің  ж ағ ымды ж ағ ы ретінде ә детте 
мына жағдайларды атайды: 1) салыстырмалы тү рде алғ анда ү к іметті 
жеңіл сайлауы ж ә не оның  тұ рақ тылығ ы. Бұ л парлам енттік 
мандаттарды жеңіск е ж етк ен партиялар арасында бө лу, ө з сайлауына 
сайлау округтарында көпш ілік  дауысын қ амтамасыз ете алмайтын 
ұсақ  партияларды ығ ыстыру, сайлау басталғ анғ а дейін -ақ 
партияларды коалицияға немесе бірігуге бейімдеу; 2) сайлаушылар мен 
депутаттар арасында тығыз байланыс орнату. Әдетте депутаттарды 
белгілі бір округтың азаматтары сайлайтындық тан олар қ айта 
сайлануға деген ү мітін ү збейді. Сондық тан депутаттар , ең алдымен , 
өз элек торатына бағыттайды. Партияның тізіммен сайлаушыларын 
пропорционалдық ж ү йеге қ арағ анда сайлауш ылар мұ нда ө з 
округтарынан сайланған депутатты ж ақ сы таниды.  

Сонымен қатар , мажоритарлық ж ү йенің  к емш ін тұ стары да 
жеткілікті. Көп ж ағ дайда бұ л ж ү йе сайлаушылардың  ерк і мен 
таңдауының  реалдылығ ын бұ рмалап к ө рсетеді. Мұ нда к ей жағдайда 
сайлаушылар арасында беделі төмен партиялар, к ө п дауыс ж инағ ан 
партияларды жеңіп к етеді. Бұ л сайлау округтарында әртү рлі 
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партиялар жақтастарының  ш оғ ырлануының  ә ртү рлі дең гейіне 
байланысты болады. Мысалы, А партиясы аздаған артық ш ылық пен 
51-ші сайлау округінде жеңіск е ж етіп, к ө п депутаттарын парламентк е 
өтк ізуі мү мк ін, ал Б партиясы 49 -ші сайлау округінде және 
сайлаушылардың к ө пш ілік  дауысын ж инақ тағ анымен, бү к іл елде 
жеңіск е ж етк енімен А партиясы алғ а ш ығ ады. Сайлау нә тиж есінің  
сайлаушыларды округтерге бөлуге байланыстылығ ы сайлаушылар 
еркін бұрмалауғ а мү мк індік  туғ ызады.  

Тұрғ ын халық тың  к ө пш ілік  бө лігі қ олдамайтын ү к іметті 
қалыптастыру мү мк індігі, азшылық  ө к ілдерін депутаттық  к орпусқ а 
қарай ұ мтылысына к едергі қ ою арқ ылы маж оритарлық  ж ү йе, 
биліктің легитимділігін ә лсіретеді, азаматтардың  саяси к ү рестің  
абсентеистік, радикалдық, демок ратиялық  емес ә дістеріне к ө шуге 
итермелейді. Депутаттардың белгілі бір сайлау ок ругының  
тұрғ ындарына тә уелділігі ж алпыұ лттық  мү дделер еск еруге емес, 
жершілдікке қарай бұрады.  

Пропорционалдық ө к ілділік  ж ү йесі  - парламенттегі орынды 
жалпыұлттық  сайлау ок ругында немесе бірнеше аймақ тық  ок ругтарда 
партиялық тізім бойынша берілген дауыстың  (пайыздық  пропорция 
бойынша) санына қарай бө лу (Нидерланды). Ск андинавия елдерінде 
(Норвегиядан басқасы) ж ә не Грецияда сайлаудың  прапорционалдық  
моделі тек аймақтық  ок ругтар да ғ ана емес, сонымен қ атар 
«жалпыұлттық  ок ругтарда» да ж ү ргізіледі. Бұ л ж ү йе к ө біне 
парламенттерді сайлауда қолданылады (бү к іл к онтинентальдық  Батыс 
Еуропа, Франциядан басқасы, Ресей Федерациясы Думасының  
бірқатар депутаттары , т.б.). Сайлаудың бұ л ж ү йесі ә сіресе Латын 
Америкасы елдерінде, Бельгияда, Швецияда, т.б. елдерде кеңінен 
қолданылады.  

Бұл жү йенің басым жағ ы – партиялардың танымалдылығ ына , беделіне 
қарай олардың  сайлау органдарындағы саны белгіленеді. Бұ л 
қоғ амның  барлық  топтарының  мү ддесін қ орғ ауғ а, азаматтардың  
саясаттағы белсенділігін арттыруғ а к ө мек теседі.  

Дегенмен пропорционалдық ж ү йе де к емш ілік сіз емес. Оның  ең  
бастысы – үк іметтің  салыстырмалы тү рде алғ анд а тұрақ сыздығ ы. 
Жүйенің  сипатты белгісі – парламентте көптеген саяси к ү ш тердің  
өк ілдерінің  тоғ ысуы белгілі бір партияның  тұ рақ ты к ө пш ілік  болуына 
жол бермей, коалициялар құ руғ а итермелейді.  

Мақсаттары ә ртү рлі партиялардың  бірігуі к ө бінесе олардың  
арасында қайш ылық тар ш иеленісін  туғ ызып, партияаралық  
коалициялардың қ ұ лауына, ү к іметтің  дағ дарысына ә к еп соғ ады.  

Оның ү стіне партияаралық  к оалициялар базасында 
қалыптасқ ан ү к іметтің  саясаты да эк лептипалығ ы басым, басталғ ан 
істі жалғастыруғ а ә лсіз болады.  

Лоббизм ұғ ымы қ оғ амда элита мен саяси қ ызығ ушылық  пайда 
болғаннан бастап қ олданыла бастады. Сайлау - лоббизмнің 
құ рылуының  бір ғ ана қ ұ ралы. Лоббизмнің  қ ұ рылуына 
қызығ уш ылық  танытатын к омпаниялардың  барлығ ы да к ү рделі 
аудит жүргізеді, саяси инвестицияның  тә уек елділ ігін талдайды. Өз 
кандидаттарының потенциалдық  мү мк інш ілік терін талдау қ олдауды 
кімге көрсету к ерек тігін шешуде негізгі шарт болып табылады [2].  

 Ірі қарж ы -өндірістік  холдингтердің парламенттік  
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компанияларға қ атысуы дә стү рге айналып барады. Жең іск е 
жететініне сенімді үмітк ер болуғ а парламенттегі ө зінің  мү ддесін 
орындатқысы к елетін  қ ұ рылымның  к ө мегіне сү йенеді. Бұ л ж ерде 
дұрысы  - болашақ лоббисті дұ рыс таң дау. Әрқ ашан оны ө зінің  бір 
топ-менеджерінде тоқтатуғ а мү мк індік  болады. Алайда бұ л нұ сқ аның  
белгілі бір кемшіліктері бар. Сондықтан дұ рысы - бірмандаттық 
округтегі күшті беделді тұ лғ амен немесе саяси партиямен к елісімге 
келу. Соның іш інде ойынш ыларғ а партиялық  тізіммен ж ұ мыс 
жасауды мақсатты тү рде қ олғ а алу к ерек , ө йтк ені мак родең гейлік  
шешімдерді қабылдауд а елеулі қолдау қ аж ет болады.  

Партиялық тізіммен ж ү ретін бірмандаттық тармен ж ұ мыс ж асау 
пайдалы. Бұл ж ерде бастысы қ ателеспей ж ә не ш ынайы тү рде 
кандидаттың мү мк інш ілігін бағ алай білу к ерек .  

Нәтиж елі ж етістік  ү ш ін ә рдайым лоялды депутатпен ж ұ мыс 
жасау қаж ет . Бірінші дәреж елі тапсырма - қарым -қатынас орнату 
және оны белгілі дә реж еде ұ стап тұ ру.  

Бүгінгі таң да партиядағ ы инвестиция маң ызды фак тор болып 
табылады. Өйтк ені біз барлығ ымыз болашақ та аймақ тық  парламент 
жоғарғ ы дең гейдегі ж ү йемен қ ұ рылады деп ойлаймыз . 

Бұл инвесторларғ а ж аң а ж ү йені тиімді қ ұ ру, пайдалану ү ш ін 
өзіне серік  табу деген сө з. Сондық тан партиялық  брэндтағ ы 
инвестицияны тек қана партияның  немесе партиялық  тізімдегі  белгілі 
бір үмітк ердің  к ө п дауыс ж инауын қ адағ алайтын қ осымш а ресурс 
қана емес , ұзақ  мерзімді қ арж ы бө луді қ арастыратын сала деп те 
қарау к ерек . Бұ л ж ерде , сөз ж оқ , тәуек елш іл болу қ аж ет. 
Бірмандаттылық ж ағ дайдағ ы инвестициялық  басқ ару – бұл ө те 
күрделі ж ә не біршама тер тө гуді талап ететін ү рдіс.  

Жалпы көзқ арас бойынша, партиялық  ті зімдегі инвестиция 
бірмандаттық ү мітк ер инвестициясымен салыстырғ анда ө зіндік  
құ ндылық тары бар. Бірінш іден, фрак ция басшысы автоматты тү рде 
Парламент комитеттерінің басшылығ ына ө теді. Бұ л маң ызды 
сұрақ тарды шешу ж ә не “к елісім пак етіне” байланысты мә селемен  
айналысу болып табылады. Екіншіден, партияда тәртіп пен қ арж ы 
болса, біршама шығындалса да, к ө пш ілік  депутаттардың  дау ысын 
ерікті түрде сатып алуғ а болады. Үш інш іден, партия ө з 
фракциясының мү шесі қ ызмет ететін к омитетті бақ ылап отырады.  

Бірақ ж етістік пен  қатар бұ ның  бірнеш е к емш ілігі де бар. Ең 
алдымен, егер партия 5% дауыс жинай алмаса, инвестор барлығынан 
айрылады. Біріншісін тізім бойынша 60-70 адам және оғ ан қ осымш а 
10 шақты бірмандатты депутаттар ж ү ргізеді. Ек інш ісін тізім бойынш а 
тек 15 адам жүргізе ді.  Бір сөзбен айтқ анда, мұ нда тағ ы да болж ау 
жасауда кедергі тұрады ж ә не бұ ны арнайы мамандар мен саяси 
кеңес беруш і шешу к ерек .  

Партиялық  тізімдегі инвестиция мен бірмандатты к андидатқ а 
қолдау к ө рсетудің  ө з ж етістік тері мен к емш ілік терін айта к еле, 5% -
дық барьер партияны қ арж ыландыру ү ш ін ү лк ен тә уек елді талап 
етпейді. Бұл ж ағ дайда парламенттегі лоялд ық  топтың ө к ілдеріне 
сенуге болады. 

Әрдайым еск е ұ стайтын нә рсе ө зін ұ сынғ ан к андидаттың  
партияның бірмандатты ок ругінің  к андидаты ма немесе ө зін -өзі 
ұсыну шы ма екенін білу керек. Өз - өзін ұ сынушылар аз болады. 
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Өйтк ені бұ л тү рдің  ек і к емш ілігі бар: бірінш іден, егер ол Парламентк е 
өтк ен болса да оның  фрак ция басшысымен ө зек ті байланысы 
болмайды, оның  лоббистік   мү мк індік тері н ө лге тең болады. Сонымен 
қатар ө з -өзін ұ сынушы к андидаттар топ  іш інде к ө біне ш амалы 
жұмыс ж асайды, ал бұ л лоббизм ә рек етінде позитивтік  фак тор болып 
табылмайды. Партия ұсынғ ан бірмандаттық тар  - тәуір к ө рінетін 
нұсқ а. Олардың  ү лесі қ азіргі ж ағ дайда ө сіп к еледі. Бірмандатты 
округтегі партиядан әрдайым анық  сайлаушымен тиімді ж ұ мыс 
жасауға қ абілетті адамдар болады. Алайда аймақ та ж оғ арғ ы 
қызметті пайдаланатын олардың  к ө пш ілігі бірінш і к езек те 
парламентте өз қ алағ андарын  іск е асыруғ а ұ мтылады. Инвестордың  
партиямен алдын–ала келісімге келіп қ оюы дұрыс шеш ім болып 
табылады. 

Қазіргі к езде президент – баламасыз фигура. Халықтың  к ө п 
бөлігі президент саясатын қ олдайды. Барлығ ына бірдей ә діс 
қолданғ ан к езде ол ә діс ө з қ ұ ндылығ ының  к ө п бө лігін ж оғ алтады. 
Идеология әр уақ ытта к оньюк туралық  саяси қ ызығ ушылықты ж ең іп 
отырады. 

Сонымен қатар ешқ андай за ң дық шек теулер қ андай ж олмен 
болмасын президенттің ә йгілігі мен танымалдылығ ына ә сер ете 
алмайды. 

Президент танымалдылықтың  ш ың ында тұ рғ ан бейне 
болғандық тан, оны барлығы да пайдаланып қ алуғ а тырысады. Бірақ  
оны әрк ім ә рқ алай іск е асырады. Заң ды шек теулерге к елетін болсақ , 
олар үгіт -насихаттық қ абылдауғ а к ө п ә сер етпейді.  

Президенттің р ө лі, имиджі – үк імет пен халық ты тү сіністіруге 
бірден-бір себеп. Ал, жолдау – халықтың  ж ү регінен орын табатын 
тәж ірибеден ө тк ен жол болып болып табылады. Сонымен қатар осы 
жолда заңды шек те лулерді де көзден таса қ ылуғ а болмайды. 
Халықтан қ олдау табу және элек тораттан дауыс алу ү ш ін ең  ұ тымды 
жол – Президенттің қ азіргі қ айратк ерлі гін айту немесе алғаш қ ы 
үміттерді   айтып ж етк ізу болып табылады. Бұл ж ерде Президенттік к е 
кандидат бұл істерді орындайтындығ ына халық ты сендіре білуі 
маңызды рө л атқ арады.  

Президенттікке кандидат немесе мемлекет басшысы билікке 
белгілі бір партия арқылы немесе дауыс беруш ілер тобымен де 
шығады. Бірақ  қ а зір дүниеж ү зілік  тә ж ірибе дә лелдегендей 
Президенттікке кандидат үлк ен тұ ғ ырғ а дауыс беруш ілер 
топтарымен барады. Ал бұл басқ а партияның  дауысты оң ай 
бермейтіндігіне әк еледі. Бұ л ү ш ін Президенттің  атынан 
идентификация жүру к ерек  деген сө з. Әр тү рлі ж олдарме н оның 
бейнесін барлығы да пайдаланғ ысы  келеді. Үгіттеу ж ұ мыстары анда –
санда басқа шаралармен қ атар ж ү реді, бірақ , бұ ның  ә сері нө лге тең .  

Ал шектеу қоятын заң дарғ а к елсек , олар ө з ә серін ә лсіз тигізеді. 
Шындығында да қ ұ ж аттың  зандық  ж ү йесінде сайлауғ а през иденттік 
брэндті қолдануғ а болмайды. Бірақ  техник алық  тү рде қ андай 
жағдайдан болса да, шығ уғ а болады. Егер к андидат ж ергілік ті 
аппаратпен  бейбіт келісімде болса жағдай бір басқ а, ал к елісе алмаса, 
жазаланады, тіпті тіркеуден де алынып тасталады. Президент беделін, 
бет-бейнесін Парламент сайлауында барлық саяси к ү ш тер де 
қолданылады. Соң ғ ы к езде еліміз бір орталықтанғ ан ж ү йе қ ұ ра 
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бастады, соған байланысты барлық  ө мір тынысы да Елбасының 
маңайына ж иналады.  

Президенттің ж ең ісі қ арсылас партиялардың  істеген ә р екетіне 
байланысты. 

Сайлау науқандарының  тапсырмасы Парламентк е институт 
ретінде сенімді күшейтпеу, к ерісінше оның  ж аң а қ ұ рамын ж асақ тау 
болып табылады. Сонымен қатар сайлауды парламентаризмнің  
дамыған нағ ыз нә тиж елі деп айтуғ а да к елмейді.  

Енді PR қауымда стықтың  «гуманитарлық  миссиясына» к елетін 
болсақ, онда ол 100% -ға орындалады. Кең есш ілер сайлау барысында 
құ қ ық  бұ зуш ылық ты қ аламаса, онда сайлау науқ анына к ететін 
ақш аның  ж арты бө лігі  гуманитарлық , ә леуметтік , мә дени 
бағдарламаларғ а, қ айырымдылық  шараларғ а кетеді. 

Сонымен қатар, саяси к ең есш ілер сайлау к омпаниясының  ж ү рісі 
кезінде адамдарға ж оғ ары ақ ы тө ленетін  ж ұ мыс береді, ал бұ л 
қазіргі к ездегі ү лк ен проблема ж ұ мыссыздық ты азайтуғ а аз да болса 
көмегін тигізеді. Сайлау алды к езең  ж оғ арғ ы билік  органына с енуге 
сәтті к езең  емес.  

Негізінен демократиялық қ ұ ндылық  ретінде сайлау мақ саты 
азаматтың қ арапайым объек тіден саяси субъек тіге айналуын 
қамтамасыз ету. Алайда мұ ндай тапсырманы PR бірлеск ен қ оғ ам 
ғана емес, билік  те орындауы қ аж ет. Сайлау ө зінің  ә леуметті к 
жобасын іске асыру мүмк індігін к ө здейтін  ж аң а адамдарды ө зіне 
тартады. Алайда сайлау өтеді, онымен уә де орындалмайды ж ә не сенім 
жоғалады. Біз ү ш ін есте сақ тайтын ж ағ дай, сайлау к езінде “бізден 
кейін су тасқыны болса да мейлі” деген ұ ранды басшылық қ а алма у. 
Өк інішк е орай, қазіргі к езде саяси ө мірді ж ақ сы тү сінетін 
мамандандырылған к адрлар ө те аз.  

Сайлау кезінде жоғары билік к е деген сенімді арттыру PR 
бірлескен қоғ амының  міндетіне к ірмейді. Егер ондай тапсырма 
берілген болса, оны орындау өте қ иынғ а соғ ары с өзсіз.  

 
Пайдаланылған  ә дебиет т ер т і з і м і :  

1 Политология: Учебник /Под редакцией М.А. Василика: М:. 
Гардарики, 2006. 

2 Қараң ыз: Зяблюк  Н.Г. Формы и мет оды лоббист к ой 
деятельности. (Американский опыт и возможности его 
использования.) М.: ТППРФ, 1993. 

*** 
В статье рассматриваются вопросы международного опыта 

мажоритарной и пропорциональной избирательной системы, их 
различия, преимущества и недостатки в  системе учета и подсчета 
голосов, понятие лоббизма, факторы президентской и парламентской  
избирательной системы. 

*** 
The article discusses the international experience of application of 

majoritarian and proportional electoral systems, their advantages and 
disadvantages, the notion of lobbyism and principles assumed as a basis 
for presidential and parliamentary elections.        
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ОРЫНБОР МҰРАҒ АТТЫ Қ  К ОМИССИЯСЫ  ТАРИХЫ НЫ Ң 

МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ  
                
Халқымыздың  ө тк еніне ү ң іле қ арасақ , оның  қ ай к езең і де ерлік  

пен қайсарлық қ а, елд ік пен бірлікке толы. Өйтк ені, к ешегі Ресейдің  
отарлау дәуірінде, Кең естік  билік тің  «к ең ес халқ ына» бірік тіру 
заманында да қазақ тың  азаттық  аң сағ ан рухы ғ ана бостандыққ а 
жетеледі. Тәуелсіздіктің бізге берген  мү мк індікт ерінің бірі тарихымызды 
қайта зерделе у, оның сабақ тарын алу болып отыр.  

Сонымен тарихымыз бүгінге дейін қ алай ж азылды, қ андай 
теориялық -методологиялық негізге арқ а сү йеді? Біз зерттеп отырғ ан 
Ғылыми мұ рағ аттық  к омиссиясы тарихы ө з бастауын 1887 ж ылдан 
алғанымен, оның  бастамасы Ресей империяс ының қ азақ  даласына 
аяқ басуымен қ аланғ аны белгілі. І Петр Азияғ а к ө з тігіп , империяның  
күш -жігерін, саясатын Азияға бағ ыттап, алдымен елш і, тың шылары, 
көпестері, ш енеунік -әск ерилері арқ ылы мол мә ліметтер ж инай 
бастады. Оның барлығ ы Орынборда қ ұ рылғ ан Орын бор 
экспедициясында (1734-1737), Орынбор комиссиясында (1737-1742), 
Орынбор губерниясы кеңсесінде, Орынбор ш ек аралық  істері 
экспедициясында, Орынбор генерал-губернаторы кеңсесінде , т.б. 
мекемелерде сақталды. Ғ ылыми мұ рағ аттық  к омиссия қ ұ рылғ анш а 
жоғарыдағ ы  кеңселер қ ұ ж аттары аталғ ан мек емелерде ж инақ талды. 
Мұрағ аттық  к омиссия ж ұ мыс ж асағ анғ а дейін аталғ ан мек емелерде 
жинақталғ ан қ ұ ж аттар қ азақ тарды ғ ана емес, Орта Азияны 
мекендеген өзге де халық тарды тануда басты к ө мек  болды. Бірақ  
құ ж аттардың  сақ талуы еш қ а ндай сын көтермеді. Ол турасында           
А.И.Левшин: «1735 жылы құ рылғ ан Орынбор ш ебіндегі Ресей 
мемлекетінің к ө рш ілес халық тармен қ арым -қатынасын анық тайтын 
құ нды қ ұ ж аттар Орынбор Ш ек аралық  к омиссиясында сақ талғ ан. 
Оны талдап, қарағ ан к езімде к ө птеген қ ұж аттардың  уақ ыт ө те 
жарамсыз болғанына, к ейде олардың  ек інш і қ айтара пайдалануғ а 
жарамай жойылып жатқанына к уә  болдым», - деп ашық ж азғ ан 
болатын                   [1, с.13]. Оларды алғаш  пайдаланғ ан П.И. Рычк ов, 
Н.П. Рычков еңбек тері, сө з ж оқ , мол дерек т ерді тұң ғ ыш рет 
пайдалануымен маңызды. Осыларды мойындай отыра, қ азақ  
тарихына назар аударып, патша үк іметі тапсырмасына сә йк ес 
жазылған зерттеулерге сыни тұ рғ ыдан қ арауымыз заң ды. Тарих 
ғылымының  алдында  қ азақ тың  ж ү ріп ө тк ен  ж олы сонау Ресей 
империясы заманында объективті көзқ арас болды ма? деген заң ды 
сұрақ тардың  тұ руы орынды мә селе деп есептейміз. ХVІІІ ғ асырдан 
бастап 1917 жылдардың аяғ ын қ амтитын аралық та ж арық  к ө рген 
зерттеулердің дені Батыстың  Азияғ а ж ылж уын (отарлауын  – Ұ.А.) 
ақтайтын, реті к елсе оны асыра бағалап, прогресс ретінде 
насихаттайтын саясат ұстанғ аны бү гінде аш ық  ж азылып ж ү р. Орыс 
тарихшысы С.М.Соловьев: «Орыс тарихынан біз мемлекеттің ө з 
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иелігін бос жатқан к ең істік ті қ осып алып, оғ ан халық ты 
орналастыруын және мемлек еттің  отарлау арқ ыл ы кеңеюін 
байқаймыз. Билеуш і славян тайпалары ш ығ ысқ а қ арай ішк елеп ене 
түсіп, орнығ уда. Европаның  барлық  халық тарына тарих ж ер 
шарының ө зге бө лік теріне қ оныстануды, онда христиандық  пен 
азаматтықты таратуды ө сиет етті. Батыс Европалық  тайпалар бұ л істі 
теңізбен, ш ығ ыс славяндар қ ұ рлық пен ж ү ргізді», - деп жазып, 
патшалы Ресейдің отарлау саясатына май қ ұ я тү сті [2, с.186]. Мұ ның  
өзі бір к езең де к ең естік  тарихшылардың  қ олдауына ие болғ ан 
Ф.Энгельстің                      1851 жылдың 23 мамырындағ ы: «Ресей 
Шығ ыс мәселесіне қ атысты ш ындығ ында да прогрестік  р ө лін атап 
өтеміз. Славяндық  ластығ ы мен барлық  айуандығ ына қ арамастан 
Ресейдің билігі Қ ара ж ә не Каспий тең іздері ж ә не сонымен бірге 
Орталық Азияғ а, баш қ ұ рт, татарларғ а ө рк ениеттілік  р ө лі болды...», - 
деген сө зімен астасып жатыр [3, с.241]. Мұның  барлығ ы алдымен 
бәрі тарих ғ ылымына ә серін тигізді. Империялық  саясатқ а арқ а 
сүйеген, оның  сұ ранысына сай ең бек  ж азғ ан зерттеуш ілер 1917 
жылға дейін -ақ қ азақ тарды отарлау нысаны ретінде танып, тұ тастай 
халықтың  тарихын  бұрмалады. Ресми тарихнамада халқ ымыз 
«жабайылар», «бұратаналар» атанды. Ағ ылшын тарихшысы Дж . 
Хоскинг «Ресей: халық ж ә не империя (1552 -1917)» атты еңбегінде 
Ресей империясын өзге империялармен салыстыра отырып, «Тү рк істан 
және Орта Азия аймағ ы Ресей импе риясына                ХІХ ғасырдың  
екінші жартысында ғана қ осылды. Оның  негізгі себептерінің  бірі ө з 
елінің оң тү стік  шек арасын қ орғ ау деген ж елеу болатын. Ресей 
империясы Сыртқы істер министрі Горчак ов «Ресейдің  Орта Азиядағ ы 
жағдайы барлық  ж абайы халық та рмен байланыс ұстап отырғ ан 
дамыған елдердің  ж ағ дайымен ө те ұ қ сас. Мұ ндай ж ағ дайда 
жабайы және басқ аруғ а к ө нбейтін к ө рш ілерді, олардан ш ек араны 
сақтау ү ш ін, бұ л халық тарды к ө ндіру ү ш ін мық ты билік  к ерек . 
Барлығы мал барымталау, тонаудан басталады. Ал оны т ыю үш ін 
көрш і тайпаларды бағ ындыру қ аж ет»», - деп отарлаудың к ү ш к е 
сүйенетіндігін  ж ә не оның  отарлаушы ж ағ ынан ә р уақ ытта заң ды 
болып есептелетіндігін дәлелдеді [4, с.53].  

Дж. Хоскингтің бұ л п ік ірі Ресейдің  Орта Азиядағ ы                   
ХVІІІ-ХІХ ғасырлар дағы негізгі саяси ұ станымына айналды. Ол 
Орынбор Ғылыми мұ рағ аттық  к омиссиясының  ж ұ мысынан да 
көрініс тапты. Өйтк ені, ХХ ғ асырдың  басында -ақ К омиссияда 
жинақталғ ан қ ұ ж аттардың  барлығ ы дерлік  империяның  Орта 
Азияға ж ылж уын ақ тайтын. 1918 ж ылы ө з ж ұ мысын то қтатқ анғ а 
дейін комиссия өз  ізденістерінің  методологиялық  арқ а сү йер тірегі 
Ресейдің отарлау саясатын бү рк емелеу, оны ашық  қ олдауғ а 
бағытталды.  

Ал қазақ  зиялыларының  отарлауғ а деген к ө зқ арасына 
тоқталсақ , М. Тынышпаев 1905 ж ылы: «Орыс бодандығ ын 
қабылдағ а ннан бері қазақ тардың  бірде -бір жарқын  қ уанышты к ү ні, 
бірде-бір бақытты минуты болғ ан емес», - деп қорытса [5, с.24], Х. 
Досмұхамедов «Исатай -Махамбет» еңбегінде: «Осы ек і ғ асырдағ ы 
(ХVІІІ, ХІХ ғасырлар туралы айтылып отыр - Ұ.Т) патша ү к іметінің  
жұмысы қ азақты ә бден бағ ындырып алып, қ азақ ты к ө пір қ ылып, 
Азияға аттау болды. Қ азақ тың  амалы таптайын деп тұрғ ан 



 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

32 

патша үк іметінен қ ұ тылу болды, дә уірмен к еле ж атқ ан орыс 
байларының сауда к апиталымен ж ауласам деп, К іш і ж ү здің  ж ү з 
жарым жылдай тарихы қанмен ж азылғ а ндай болды. Бір жағынан, 
басын қорғ ап патша ө к іметімен арпалысу, патшалардың  саясатын 
жүргізген хандармен алысу, ек інш і ж ағ ынан, қ онысқ а таласып ө тсек , 
қалмақ , тү рік пен сек ілді к ө рш ілермен ж ауласу, ү ш інш і ж ағ ынан, 
өзара ру таластары К іш і ж ү здің  ө тк ен тарих ында кезектесіп келеді де 
тұрады. Орыстан қ ұ тылу ү ш ін ж асалғ ан К іш і ж ү здің  қ имылдары ә лі 
толық ж азылғ ан ж оқ . Патша заманында бұ л мү мк ін емес еді. Енді 
тарихшы шықса к ерек », - деген пікірімен [6,6 - 7б.] отарлау тарихын 
жазу қаж еттігін ерек ше атап ө тті. Әйт се де,              Х. 
Досмұхамедовтың  «енді қ азақ  тарихы ж азылар» деген ү міті ақ тала 
қоймады. Жаң а к ең естік  билік , большевик тік  басшылық  тарихқ а 
бірден таптық методологияны қ алыптастыра бастады. Ол бойынша 
елдің дамуы 2 таптың  бітіспес, қ арама -қайш ы к ү рес інен тұрады деп 
шегеленді. Міне, осы таптық методологияның  негіздемесі К . Марк с,             
Ф. Энгельс, В.И. Ленин еңбек терінде қ аланды. Оны ә рі қ арай                     
Г.В. Плеханов тарқата тү сті. Оның  «Тарих ғ ылымындағ ы монистік  
көзқ арастың  дамуы мә се лелері» (1895), «Экономикалық  
материализмді қолдағ ан бірнеше сө з» (1896), «Тарихты материалистік  
тұрғ ыдан тү сіну» (1897), «Тарихтың  даралық  р ө лі туралы мәселелері» 
(1898), «Тарихтың таң ғ аж айыптары» (1899), «Марк сизмнің  негізгі  
мәселелері» ең бек терінде тар их туралы пікірлері анық ж азыла 
бастады. Ал В.И. Ленин                         Г.В. Плехановтың тарих туралы 
ойларын әрі ж алғ астырды. Қ азан тө ң к ерісі ж ең ісінен к ейін тарих 
ғылымында ж аң а большевик тік  методология ү стемдік  алды. Алғ аш қ ы 
Маркстік бағыттағ ы та рихшы М.Н. Покровский (1868-1932) болатын. 
М.Н. Покровскийдің к ө зқ арасы Мә ск еу университетінде қалыптасты. 
Оның «Экономикалық  материализм» еңбегің де таптық  к ү рес «тарихтың  
қозғ ауш ы к ү ш і» ретінде нақ тыланды. М.Н. Пок ровск ий 1909 ж ылғ ы 
«Көне дә уірден бергі о рыс тарихы», 1907-1911 жылғы «ХІХ ғ асырдағ ы 
Ресей тарихы» еңбек терінде Ресейдің  даму  к езең деріне ш олу ж асады 
[7, с. 305-317]. 

Таптық методологиямен қ аруланып, осы ө лш еммен барлық  
тарихи дамуды қарауғ а міндеттелді. Оның  аясынан ш ығ ып, ө зіндік  
ізденіс жасағ ан тарихшылар қудалауғ а ұ шырады, тү рмеге қ амалды. 
Таптық методология тарихи қ ағ идатты к оммунистік  партиялық  
қағ идатпен байланыстырды, соғ ан бағ ынышты етті. Осындай 
бұрмалаушылық тың  нә тиж есінде тарихилық  қ ағ идат ө зінің  
объективтік шындыққ а ж етудегі функ цияс ынан айырылып, 
коммунистік партиялық қ ағ идаттың  ж етегіндегі қ осалқ ы қ ағ идатқ а 
айналды. Мұның  ө зі сайып к елгенде тарихтың  негізгі  қ ағ идаты 
тарихилығын назардан тыс қ алуғ а ә к елді. Бұ л арада шешуші 
қағ идат ретінде тарих ғ ылымының  партиялығ ы ш ық қ андығ ын баса 
айтуымыз қаж ет. В.И. Ленин тарих ғ ылымының  партиялылығ ы 
тұрғ ысында бұ л мә селені ө зара байланысты ү ш  бағ ытта ұ ғ ынуғ а 
шақырды: бірінш іден, тарихта ж ұ мысш ы табы, оның  авангарды – 
коммунистік партия ұстанымынан тү сіну, ек інш іден, тарих ғ ылымы 
үш ін, ә сіресе, оны ң методологиялық  мә селелері бойынша 
буржуазиялық идеологиямен табанды тү рде к ү рес ж ү ргізу, 
үш інш іден, тарих ғ ылымының  пәнін таптық  к ү рес тарихы деп 
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мойындау [8, 274 б.]. Айналып келгенде,          В.И. Ленин тарихтың 
өзін таптық  мү ддеге бағ ындырды, яғ ни, ө ткен өміріміз ж ұ мысш ы 
табы көзқ арасымен ө лшеніп, к оммунистік  партияның  талабына сай 
жазылуы тиіс делінді. Тұтас қ оғ ам қ ақ  ж арылды. Жаппай дү ниенің  
бәрі ек іге бө лінді. Орынбор Ғ ылыми Мұ рағ аттық  Комиссиясы 
жинақтағ ан қ ұ ж аттардың  сұ рыпталып, тарихи терең  талд ануына  
мүмк індік  берілмеді. Ресейдің  Азия халық тарына қ амқ орлығ ы, 
дүниеж ү зілік  ғ ылымғ а қ осқ ан ү лесі к ең  к ө лемде насихатқ а ие 
болып, өзге халық тар «ұ лы орыс халқ ының » пролетарлық  
интернационализмі арқасында ж аң а ә леуметтік , эк ономик алық , саяси 
даму сатысына көтерілді делінді. Белгілі ғ алым З.Алдамж ардың  
пікірінше, «пролетарлық интернационализм қ ағ идаты таптық  
методология жүйесінің  іргетасы, белдік  қ ұ рсауы болса, оның  ж етек ш і 
бағыты, ақ иқ атты анық тауш ы қ ұ ралы к оммунистік  партиялық  
қағ идат болып табылады. Осы  орайда тағы да бір к елең сіз к ө рініск е 
көң іл аударғ ан ж ө н. Ол партиялық  қ ағ идаттың  ө з тағ дыры... 
Лениннің анық тауы бойынша, партиялық  дегеніміз – жоғары 
дамыған таптық  қ айшылық  нә тиж есі ж ә не оның  саяси к ө рінісі. Ал 
кейінгі идеологиялық нұ сқ ауларда, к ө пш ілі кке арналған партиялық -
саяси әдебиеттерде бұ л ұ ғ ым таптық  сипаттың  ж оғ ары к ө рінісі» деп 
бұрмаланды [9, 118 -119 б]. Осы пікірді әрі дамытсақ  к ең естік  
кезеңдегі тарихты ж азудағ ы басты ұ станым таптық  қ ө зқ арас – 
коммунистік партиялық қ ағ идат ек ендігі дә лелдене ді. Ал тарихтың 
өзге қ ағ идаттары, ж азу талаптары - бәрі ж оғ арыдағ ы 
ұстанымдарғ а сай болуы тиіс делінді. Қ оғ амдағ ы барлық  шиеленіс 
таптық к ү респен ө лшенді. Мұ ның  арты бір ұ лттың  ж ік -жікке бөлініп , 
бай мен кедейлер деп жіктеліп, бір-біріне қарама -қарсы қ ойыл ды. 

Алайда, автор таптық қ айшылық қ а негізделген методологияны 
қоғ амдық  дамудың  басты фак торы ретінде есептемейді. Себебі, 
қоғ амның  дамуында бірнеше фак тор ә рек ет ж асайды. Атасақ , 
әлеуметтік  фак тор, саяси фак тор ж ә не т.б., тарих дамуында 
кездесетін осындай көп фак торлардың  бірі ретінде қ арастырамыз.  

Кеңес ө к іметінің  алғ ашқ ы ж ылдары -ақ ұ лттық  даму, 
қозғ алыстар орыс пролетариатының  тарихи міндетіне 
жақындастырылды. Сондық тан да орыс патшасына қ арсы 
көтерілістердің  барлығ ы больш евик тер мен пролетариат 
басшылығ ына сыйдырылды. Мұны бір к езең де М. Ш оқ ай да дә л 
танып, орынды сынға алғ ан -ды. Ол               1931 жылы Ташкентте 
жарық к ө рген «Қ оқ ан автономиясы» атты ең бек тің  авторы 
П.Алексеенконың тарихты бұ рмалағ андығ ын, ұ лттық  қ озғ алысты 
большевиктер аяусыз басқанд ығын алғ аш дә лелдеді. Ең бек пен 
танысқан тарихш ы К . Есмағ амбетов «Әлем танығ ан тұ лғ а» ең бегінде 
М. Шоқай орыс тарихш ысының  алдына мақ сат етіп  қ ойғ ан осы 
тұж ырымды дә лелдеу ү ш ін ғ ылымғ а ж ат зерттеу ә дістеріне ж ү гініп , 
тарихи фактілерді үзіп -жұлып пайдаланғ ан дығын ж азады. Оның  бір 
ғылыми ө тірік к е қ арсы деген мақ аласында ө тк ір памфлет ретінде де, 
зерттеу әдістері мен принциптерін толық  мең герген ғ алымның  
салиқалы ізденісі ретінде де қ абылдауғ а болады. Онда таптық  
қағ идатқ а негізделген тарихнаманың  осал тұ стары  дөп басып атап 
көрсетіледі. Ол ж ө нінде  М. Ш оқ ай былай деп ж азады:  «Тарих 
жазудың ек і ж олы бар. Бірінш і жолы: зерттеуші өмірде болып 
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өтк ен оқ иғ аларды к ө ң іл қ ойып ж инастырады. Оларды 
хронологиялық реті бойынш а заманның  ж ағ дайына, ахуалына қ арай 
зерттейді. Мәліметтер мен ақ параттар бұ лақ тарын іздейді. 
Жинақталғ ан мә ліметтерді ө зінің  ғ ылыми зердесінен ө тк ізеді, 
орнына салады және ол мә ліметтерден ө зін бейтарап ұ стай отырып, 
талдау жүргізеді. Ш ын мә ніндегі ғ ылыми тарих, міне, осындай 
тәсілмен ж азылады. Ек інш і  жол: зерттеуші көздеген мақ саттарын 
күні бұ рын белгілеп  алады да, соғ ан ж ету ү ш ін оқ иғ алар 
құ растырады», - деп тұлғ аның  ө мірлік  ұ станымын аша тү сті [10, 
398-399 б.]. 

М. Шоқай ХІХ ғ асырдың  соң ы мен ХХ ғ асыр бас к езең інде орыс 
шенеуніктерінің де қ азақ  тарих ындағы ұ станымдарын қ атаң  сынғ а 
алып, оны ғылымғ а ж асалғ ан қ иянат деп есептеді. М. Ш оқ ай тарихта 
тек қана ақ иқ ат ж азылуы тиіс деген тоқ тамғ а к елген.  

М. Шоқай Орынбор Ғ ылыми мұ рағ аттық  к омиссиясының                     
ХІХ ғасырдың  90 -шы жылдарындағы мү шесі И.И. Крафттың,                     
1907 жылдан құ рметті мү шесі В.В. Радловтың , т.б. жазғандарын 
саралап, «Радлов, Крафт, Аристов және басқ алары да қ азақ тардың  
рулық қ ұ рылымына к елгенде ағ аттық  ж іберген. Ғ ылымғ а ж ат 
қателік тер ө тк ізген. Орыс этнографтары қ а зақтардың  рулық  
бөлінулерін зерттегенде рулық  қ ұ рылымның  ғ ылыми 
классификациясымен шұғ ылданудың  орнына, ұ лыс, арыс 
буындарының аттарын ретсіз тү зумен ә уреге тү ск ен. Қ азақ  рулары  
хақында бірш ама толық  мағ лұ мат беретін к ітаптар ж азғ ан Аристов, 
Гродеков және  Крафттар патшалық Ресейде к ө рнек ті ә к імш ілік  
орынды иеленген адамдар болатын (Аристов Жетісу әск ер  
уәлаятының  орынбасары, Городек ов – Сырдария облысының уә лиі, 
Крафт – Торғай   уә лаятының  ә к імі - М.Ш.). Олар өздерінің  «ғ ылыми 
тұж ырымдарын» ж ергілік ті  шен еуніктердің ж олдағ ан материалдары 
негізінде жасайтын. Ал ауыл, болыс бастықтарының  анк еталары қ алай 
толтырылатынын біз жақсы білеміз... Мұ ндай тә сілмен ж асалғ ан 
материалдар қайш ылық тарғ а толы болатын. Қ азақ  руларының  ү лк ен -
кіші тәртібі бұ зылатын. Кейбір к і ші рулар арыстармен, тіпті 
ұлыстармен қ атар қ ойылатын. Қ ысқ асы ж ү йесіздік  пайда болатын. 
Жүйесіздік  болғ ан ж ерде ғ ылыми тү сінік  те болуы мү мк ін емес», - деп 
бағалап, болаш ақ  зерттеуш ілерге бағ ыт -бағдар к ө рсетті [11, 302 -303 
б.]. 

Таптық методология қ оғ амды дәуірлеу (периодизация) 
мәселелерінде де анық  к ө рініс тапты. Марк сизм -ленинизм іліміне сай, 
дәуірлеу мә селесін ә рбір тарихшы ө ндірістік  қ атынас арасындағ ы 
қайш ылық тан туатын таптық  қ арама -қайш ылық ты ж ә не одан ө ріс 
алатын таптық к ү ресті негізге алу  арқ ылы шешуге тиіс болды. Демек, 
әрбір дә уірдің  басты анық таушы к ү ш і болып табылды. Оны 
басшылыққ а алғ ан тарих ғ ылымы қ оғ амдық -экономикалық 
формацияны беске бөлді. Олар: 1) алғ аш қ ы қ ауымдық  қ ұ рылыс;                  
2) құ лдық  қ оғ ам; 3) феодализм; 4) к апитализм; 5 ) социализм-
коммунизм. Міне, осы бес формация да К. Маркстың «тарихтың  
қозғ ауш ы к ү ш і  - таптық к ү рес, ал революция -тарихтың лок омотиві» 
тұж ырымы бойынша зерделенді. З. Алдамж ар оны саралай к еле, 
«маркстік-лениндік формациялық методология нұ сқ асы ө зінің  
бірыңғ ай реттілігімен, бір дә уір мен екінші дәуірдің  ара 
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айырмашылықтарының  ш ек тік  шарттармен басқа методологиялық  
көзқ арастардан  ерекшеленіп, қатаң  ж ү йелік  қ ағ идаттық  байқ атты. 
Осы негізде маркстік-лениндік методологиялық ж ү йе к ең естік  
тарихтың бірден -бір ғыл ыми негізі болып мойындатылды. Бірақ бұ л 
маркстік-лениндік нұсқ аның  да қ ате -кемшіліктерін өмір к ө рсетті. 
Атап айтсақ, онда олар тө мендегідей:  

Біріншіден, маркстік-лениндік ілім, оның тарихи методологиялық  
жүйесі бірден -бір нағыз ғ ылыми к ө зқ арас деп ж ек е -дара ұлыланды, 
кеудемсоқтық қ а бой ұ рды. Өрк ениетті ә лемде ж инақ талғ ан ө зге 
ғылыми нұ сқ алар, қ ағ идалар таптық  методология таразысында 
тартылып шеттетілді. Таптық формациялық  методологияның  ү стемдігі  
нығая тү сті.  

Екіншіден, формациялық к ө зқ арас тарихи дамуды б ір тараулы, 
бір тінді (однолинейность) үрдіс деп тағ дырлық  болмыстың  сан алуан 
бейнесін бірыңғ ай реттеп, к ө п тармақ ты (многовариантность) даму 
арнасын бір жүйемен шек теді, тарихи  оқ иғ алар бірізді к ө ріністе 
қалды, яғ ни, тағ ы да таптық   методологияның  ү стем дігі нығая тү сті.  

Үшінш іден, формациялық  нұ сқ а ә леуметтік  шиеленіс фак торына 
ерекше мән берді, оның  қ оғ амдық  ө мірге ық палын асыра бағ алады. 
Сол себепті тағдырлық  ауқ ымдағ ы мә селелер тек  қ ана таптық  к ү рес 
жолында, төң к еріс барысында шеш ілмек  делінді.  

Төртін шіден, формациялық ұ ғ ым бойынш а тарихи даму ү рдісі 
әрқ аш ан ө рлеу бағ ытында қ оғ амдық  эк ономик алық  
заңдылық тармен алдын –ала  болжалған болды, ол анық талғ ан ж ә не 
заңды тү рде болмай қ оймайтын ақ иқ ат деп мойындатылды. Бұ л 
көзқ арас тұ ж ырым формациялық  нұ сқ аның  м атериалистік 
табиғатына қ арамастан, идеалистік  к ө ріпк елдік  пен ә леуметтік  
утопияға да ауытқ ып к ететіндігін байқ атады», - деген тоқтамғ а к елді 
[12, 122-123 б.]. 

Бүгінгі таң да ж оғ арыдағ ы к ө рсетілген марк стік -лениндік 
методология өрк ениеттілік  методологиясыме н алмастырылды деуімізге 
әбден болады.  

Сонымен, таптық методология мен марк стік -лениндік  
формациялық методология ұ станымын к ең естік  заманғ а қ алдыра, 
біртұтас елміз, біз қ азақ  еліміз деген заң ды тұ ж ырымды ә лемге 
таныта бастадық. Сайып к елгенде, қ азақ тың  аз аттығы ө тк ен 
тарихымызда кең ауқ ымды ойлауғ а, ө зге ж ұ рттармен салыстыруғ а, 
бүгінге дейінгі  ғ ылымда орнық қ ан тұ ж ырымдарды қ айта зерделеуге, 
жаһандану дә уіріндегі ғ ылыми ж етістік тер мен оның  тү рлі ә дістерін 
пайдаланып, мың толғ ануғ а толық  ж ағ дай ж асады. Оғ ан  белгілі 
тарихшы                       Х. Әбж ановтың  «Тарихты дә уірлеуге 
өрк ениеттік , цик лдік , этногенездік , тіпті гендерлік  ұ станымдардан 
келуді жақтағ ан ғ ылыми мек тептер бар (Як овец Ю.В. История 
цивилизации. М., 1997). Қағ аз бетіне тү ск ен осынау тұ ж ырымд арды 
ой елегінен өтк ізе отырып, мынадай ж ағ дайды аң ғ ардық : бұ л 
тұж ырымдар негізінен басқ аларғ а ө к темдігін ж ү ргізіп , ә деттенген 
мемлекет пен этнос өк ілдерінің : ағ ылш ынның , орыстың , немістің , 
американның қ аламынан туғ ан ек ен. Әрине, ү стем де ж уан атаның  
сөзі нің ө тімді болатыны еж елден мә лім дү ние. Кемеліне к еліп тұ рғ ан 
шағында біліммен, ғ ылыммен, ө нермен айналысқ анның  қ арымы да 
мол болмақ. Сондық тан шық қ ан төбесі биік  ауылдың  
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пайымдаулары мен тұж ырымдарына қ ұ лақ  қ ойғ анның  еш сө к еттігі 
жоқ. Дегенмен, сү рінсе д е жығылмағ ан соң ғ ы 5 -6  ғасыр бойына 
табиғи тарихи ырғ ақ ты дамудан аж ырамағ ан олармен енді ғ ана 
«бейшара, байғұ с деген мү сірк еуден қ ұ тылғ ан, біздің  ж арық  дү ниені 
түсінуіміз, тә ж ірибеміз ө тк енді бағ алай алуымыз, тарихи зердеміз 
бірдей бола қоюы неғ айбыл» де ген пікірлерін [12, 7-8 б.] басшылыққ а 
ала отырып, тарихымызды әбден сараптауғ а болады. Оғ ан толық  
дайындық тірегіміз де бар. Қ азақ  зиялыларының  к ең естік  заманның  
өзінде ол мә селелерді толғ ағ андығ ын дә лелдейтін ең бек тері 
баршылық.  

Заманында Орынбор Ғылыми мұрағ аттық  к омиссиясының              
1912 жылдан бастап мүшесі болғ ан Ахмет Байтұ рсынұ лы 
Байтұрсынов та қ азақ  тарихының  ө тк ен -кеткен кезеңдеріне бағ а 
бере жіктеген-ді. А.Б. Байтұрсынов тарихи прогресті анық тау 
шаруашылық қ ызмет формаларының  ө згерісіне байл анысты жүзеге 
асады деп есептеді. Ғалымның  п ік ірінше, қ оғ амдық  дамудың  6 
сатысы бар. Олар – теру, жинау, аңш ылық , ж ануарды қ олғ а ү йрету, 
мал бағу, ж ерді игеруді ү йрену, ж ер ш аруаш ылығ ы – 
манфактуралық, ж ер шаруаш ылығ ы – тауарлы манфактура, машина 
жасау жән е оның таралу к езең дері. Міне, оларды атай отыра , А.Б. 
Байтұрсынов батыс елдердің осындай ө су ж олдарынан ө тк ендігін  
ескертіп, бізде, қазақ тарда да аталғ ан заң дылық тарды сақ тау 
қаж еттігін дә лелдеді. Мұ ның  ө зі                             А.Б. 
Байтұрсыновтың  маркстік таптық к ү реск е негізделген қ оғ амдық –
экономикалық формациядан бас тартқ анын к ө рсетеді. Ғ алымның  
экономикалық ойларын зерттеген ак адемик  К . Сағ адиев ж оғ арыдағ ы 
кезеңдер бү гінгі батыстық  дамумен ү ндесіп ж атырғ андығ ын атап 
өтеді. А.Б. Байтұ рсынов «Ш ар уашылықтың  ө згеруі» ең бегінде 
қоғ амның  эволюциялық  дамуындағ ы қ озғ аушы к ү штеріне – 
қорш ағ ан табиғ ат, халық тың  тығ ыздығ ы, техник алық  прогресс, 
өзге елдерді басып алу, саясат ж ә не қ ұ қ ық , дін ж ә не адамгерш ілік , 
білім және оның  дамуы, сыртқ ы ә сер, мемлек еттің  мақсатын 
жатқызды. Бұ дан ш ығ атын қ орытынды -ғалымның  шаруашылық –
қоғ амдық  формациялардың  бірден, тез ө згермей, біртіндеп, 
заңдылық тарды сақ тай отыра , жүзеге асатындығ ын терең  сезінуі [13, 
с. 29-33 ]. 

А.Б.Байтұрсыновтың  ұ станымдары ә лемдік  дең гейдегі 
ағартуш ы лардың п ік ірлерімен ү ндесіп ж атыр деп толық  айта аламыз. 
Мәселен, XVIII ғ асырдың  II ж артысында ө мір сү рген С.Е.Десницк ий 
бүк іл адамзат тарихын ж абайылық , бақ ташылық , диқ анш ылық , 
сауда-саттық деп ж ік теп, 4 к езең ге бө лді. Ал америк андық  ғ алым 
Л.Г.Морган «Ежелгі қоғ ам» ең бегінде адамзат дамуының  ж абайылық  
кезеңі, варварлық  к езең , сондай -ақ ө рк ениет к езең і деп ү ш к е бө лді.                            
С.Е. Десницкий мен Л.Г.Морганның тұ ж ырымдарын талдағ ан 
тарихшы Т.Омарбеков екі ғалымда қ оғ амды ж ау таптарғ а бө лген  
жоқ деген қ орытындығ а к елді [14]. Сонымен Алаш зиялылары да, 
ағартуш ы, ғ алымдар да ел іш індегі к ү ресті, тартысты білгенімен, оны 
қоғ ам дамуының  негізгі к ү ш і деп есептемеді. Оғ ан қ арама -қарсы 
таптық к ү ресті негізге алғ ан марк сизм -ленинизм қоғ амды 5 
формацияға – алғаш қ ы қ ауымдық , қ ұ л иеленуш ілік , феодалдық , 
капиталистік, социалистік (коммунистік) кезеңдерге бө ліп, 
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кеңінен насихаттады. Бү гінде ұ зақ  ж ылдар ү стемдік  ж асағ ан 
маркстік–лениндік формациядан бас тартып, қазақ стандық  ғ алымдар 
қазақ  тарихының  даму к ез еңдерін ә лемдік  дең гейде, ө зге халық тар 
дамуын салыстыра отыра зерттеуде. Мәселен антик алық  тарихтың  
белді тұлғ алары Геродот, Диодор, Сицилийск ий, Плутарх, К орнелли, 
Тацит, т.б. грек-рим дүниесінің  к ү рделі проблемаларын терең дете 
тану барысында олармен көр шілес Египет, Иран, Жерорта теңізі 
өң іріндегі мемлек еттердің  саяси, ә леуметтік -экономикалық дамуын 
қатар есепк е алып, сабақ тастыра зерттеді. Мұ ндай заң ды 
байланыстар тарихымыздың қ ыр -сырын ашпай ма? Орынбор Ғылыми 
мұрағ аттық  к омиссиясы ж инақ тағ ан мұ раларда н, оны пайдалана 
дүниеге к елген зерттеулерден мол материалдар алуғ а болады. Оғ ан 
Мұрағ аттық  к омиссияның  «Ең бек теріндегі» ж арияланғ ан мақ алалар 
анық дә лел болады. Мысалы, 1903 ж ылғ ы К омиссия есебіндегі Орта 
Азияны жаулап алудағы іс -әрек еттер, ә ск ери ж орық та р, 1912 жылғы 
есептегі Комиссия мүш елерінің  қ азақ тың  дә стү рлі қ ұ қ ық  
мәселелерін зерттеуі Ресейдің  Орта Азияны танудағ ы, отарлаудағ ы 
қадамдары ек ендігін сезіндіреді.  

Сонымен, бүгінгі  тарих ғ ылымындағ ы негізгі  тірек теріміздің  бірі 
өрк ениеттілік тің  дамуы, он ы барлық халық тардың  дамуындағ ы 
басты бағдаршам болатындығ ы анық талды. Белгілі ғ алым М.Қ . 
Қозыбаев ө зінің  «Өрк ениет ж ә не ұ лт» атты ең бегінде ө рк ениет туралы 
толғанып, оны саралағ ан Н. Данилевск ий, П. Сорок ин, К . Ясперс, 
Френсис, Фукуяма, Сэмюэль Хангинтон, XIII ғ. ө мір сү рген араб 
ғалымы Ибн Халдун, А. Байтұ рсынов, А. Тойнби , т.б. еңбек терін сү зіп , 
төмендегіш е қ орытты. Ғ алым «Сонымен қ орытып айтсақ , бірінш іден, 
өрк ениет - тірнек (материальная), көрнек  (духовная) мә дениеттернің  
ұзақ  мерзімді тарихи дамуының  нәтиж есі. Ек інш іден, бір немесе 
бірнеше ірі этностардың (халық тардың ) этнодемок ратиялық , мә дени -
әлеуметтік  бірлігіне негізделген ө рк ениет ауқ ымы бірде есіліп -көсіліп , 
бірде тарылып-қысылып дамығ анымен, оның  ө зегі бір заманда тү рк і 
тайпалары, оның іш інде қ ы пшақтар болса, к ейін қ азақ тар ек ендігі 
дау тудырмаса керек. Ұлы Мағ ж анның  тү рк і ж ұ ртына ұ лы ш аң ырақ  
иесі болып қазақ  қ алғ ан ж оқ  па? – деуі де осыдан болса керек. 
Үшінш іден, ө рк ениет – мәдени тип, ол ұ зақ  эволюциялық  дамудың  
нәтиж есі, тұ йық , ағ ысы ж оқ  ж ерде  эволюциялық даму емес, борсу 
бар, іру бар, бір орыннан қозғ алмай, тыпырлау бар.  Қ алай болғ анда 
да, өрк ениет дегеніміз – эволюциялық, белгілі бір дә реж еде 
этностармен мемлекеттердің аралас -құ ралас қ ана емес тарихи ж ә не 
мәдени біртек тілік  болмысының  автоно мды дамуы болса керек. Сонда 
ғана ол ә лем дамуына ө зіндік  тарихи ағ ысымен, ұ лысымен, 
тынысымен мен мұндалап ене алады, ә лем дамуына ө зіндік  ү лесін 
қоса алады.  

Өрк ениет дара к еледі, сонымен бірге ә лемдік  даму мұ хит болса, 
ол оған дария болып қ осылады, адам зат тарихының бір саласы болып 
содан таралады да. Біртұтастық  пен ж ек ешелік , даралық  осылай 
өзіндік  болмыстарын бейнелей алады. Өмір диалек тик асы осы» деп 
нақтылайды [15, 16 -17- бб.]. 

Осы арқылы ғ алым ағ ылшын тарихш ысы ж ә не 
әлеуметтануш ысы Арнольд Тойнби ( 1889-1975 жж.) тізбектеген 21 
өрк ениет – эллиндік, батыс, египеттік, шумерлік, минойлық, 
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үнділік , хеттік , қ иыр шығ ыстық  (к орея мен ж апондық ) 
православиялық (альпілік , ортатең іздік ), православиялық  (ресейлік ), 
ирандық, вавилондық , сириялық , арабтық , индусты қ, к ытайлық , 
қиырш ығ ыстық , андлылық , майялық , юк атандық , мек сик андық  
өрк ениеттер қ атарында тү рк і халық тарының  аталмауын сынғ а алды. 
М. Қозыбаев А. Тойнби, к ө рсетк ен ө рк ениет ж иынтығ ы – өзендік , 
таулық, архипелагтық , к онтинентальд ық , ормандық ө рк ениеттерге 
Дала өрк ениетін қ осты. Сонымен тү рк і халық тарын ө рк ениетсіз 
халық санағ ан  А. Тойнби, О. Шпенглер тұж ырымдарына қ азақ тың  
бірнеше мыңдағ ан ж ылдарғ а ж ететін тарихы бар ек ендігін  ж ария 
етті. Түрк і халық тары тарихының  тамыры терең де ж атқ андығ ы 
зерттеулермен дә лелдене бастады. Белгілі тарихшы Х. Әбж анов «қ азақ  
тарихы – әлемдік , оның  іш інде, ә сіресе, шығ ыстық  ө рк ениеттің  
құ рамды бө лігі. Әрісі отарлаудың , берісі к ешегі к ең естік  
тоталитарлық ж ү йенің  қ ұ рығ ына ілінгенге дейін біз алыс -жақын 
мемлекеттермен, мәдениетте рмен өзара ық палдастық та к ү н к ештік . 
Алғанымыз да бар, бергеніміз де аз емес, ұ қ састығ ымыз да ж етерлік . 
Тұтастай қ арасақ , қ азақ  тарихының  ешк імді қ айталамайтын, ө зіне 
ғана тә н сү рлеуін к ө руге болады. Бұ л табиғ и -тарихи үрдіс            
XVIII ғасырдың  30 ж ыл дарына дейін созылды. Кейін де 130 жылға 
созылған арпалысқ а қ арамастан бодандық тың  қ амытын к ию,                         
XIX-XX ғасырлар меж есінде орыс ж ә не шетел к апиталына 
кіріптарлықты мойындау қ азақ  қ оғ амындағ ы «менді» әлсіретіп , 
«менікі» ұғ ымын к ү ш ейте  түсті. Ал к ең естік  ж ылдарда Қ азақ стан 
тарихының, ұ лттық  сананың  бағ ыты мен мазмұ ны о ъективті 
заңдылық тардан гө рі утопиясы басым идеологияғ а 
бағыныштылығ ын к ө бірек  айқ ындады. Басқ а ө рк ениеттің  ө к темдігі 
астында қалса да отандық  тарихтың  ж ылнамасында бү гінг і ұрпақ  
ұялатын, намыстанатын, ж ү зі қ ызаратын бірде -бір парақ, тіпті бірде -
бір жол жоқ» деп қ азақ  елі тә уелсіздігін ің  ж арқ ын болашақ қ а ж аң а 
үміт ж ақ қ анын дә л к ө рсете білді                         [15, 10-11бб.]. 
Сонымен өтк енді қ айта баж айлап, сараптап, ұ т ылған тұ сымызды 
анықтап, тарихты ж аң аша зерделеуге к ірістік . Сананы улағ ан, 
ағайынды қ антө гіск е бастағ ан таптық  қ ағ идатты ығ ыстырдық . Бір 
ұлт, бір ел, бір мү дде, тә уелсіз қ азақ  ұ ғ ымдары қ алыптаса бастады. 
Зерттеу тақырыбымызғ а сай Орынбор Ғ ылыми мұ рағ аттық  
комиссиясы жинақтағ ан, Ресейдің  «қ азақ қ а қ амқ орлығ ын» таратқ ан 
мұраларды сұ рыптай, сын к ө збен зерделей бастадық . Осы ж олда 
өрк ениеттік  қ ағ идатты да басшылық қ а алдық .   

Егемен ел болу – қай халық  тағ дырына да, қ ай уақ ытта да ү лк ен 
мүмк індік , тарихтың  сыйла ған, ү лк ен қ анды к ү респен к елетін 
жетістігі. Бұрынғ ы қ азақ тың  «барар ж ері, басар тауы болмады», 
«үлк ен ағ а Ресей», ұ станымдарын артқ а қ алдырып, ө зге елдер, 
халықтармен терезесі тең , тарихы, тілі, ж ері, ділі, мә дениеті бар ел 
екендігімізді анық дә лелдеп ж ат ырмыз. Осы жолда әлемдік  тарихи 
ойдың дамуына ү лес қ осқ ан ж оғ арыда аталғ ан ғ алымдармен бірге  
Д. Тош, Э. Трельч,  Л. Февр, З. Фрейд, К. Ясперс, К. Поппер еңбек тері 
қазақ  тарих ғ ылымының  методологиясының  айқ ындалуына сү белі 
үлестерін қ осты.  

Тарих ғылымында  тарихилық қ ағ идаттың  ө зіндік  ерек ш елігі  
бар. Ол тарихи дамуда болған оқиғ алармен ішк і байланыста 
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қараумен қ атар, оның  себептерін, уақ ытын, даму ерек шелік терін 
саралайды. Жалпы тарихилық қ ағ идат ж оғ арыда ж азылғ ан 
өрк ениеттік  қ ағ идатпен ө зара ұ штасады, бірі н-бірі толықтырады. 
Мұрағ аттық  к омиссияның  тарихы да осы қ ағ идатпен ө лш еніп 
жазылады. Қай заманда Комиссия қ ұ рылды, мақ саты неде еді, к імдер 
еңбек  қ ылды, уақ ыт оларғ а қ алай ә сер етті , т.б. тарихилық 
қағ идаттың  аумағ ына енді. Тарихилық  принципіне К . Марк с  те, В.И. 
Ленин де ерекше назар аударды. Сондықтан олар ә рбір ж ағ дайғ а 
тарихилық негізде қ арауғ а шақ ырды. В.И. Лениннің  «Марк сизмнің  
бүк іл рухы, оның  бү к іл ж ү йесі ә рбір қ ағ иданы тек  қ ана (α) тарихи 
тұрғ ыдан; (β) тек  қ ана басқ алармен байланысы ж ағ ынан; (γ) те к қана 
тарихтың нақ ты тә ж ірибесімен байланысы ж ағ ынан алып қ арауды 
талап етеді» дегені сөзімізге дә лел болады [16, 373 -б.]. 

Тарихилық қ ағ идаттың  қ алыптасуына тарихшы -позитивистер – 
Л. Ранке, Б.Г. Нибура, Й.Г. Дройзен, Т. Момзен, Ш. Сеньобос,                    
Ш. Ланглуа, Ф. Де Коланжа, т.б. еңбек  сің ірді. Олар тарихи дерек тің  
мәнін к ө теріп, дерек ті қ атаң  сыни тұ рғ ыдан талдау қ аж еттігін 
ұсынып, зерттеудің  нақ ты статистик алық , салыстырмалы -тарихи  
әдістерін енгізді. Олардың  іш інде Берлин университетінің  проф ессоры 
Леопольд фон Ранке (1795-1886 жж.) дараланып тұрады. Ол мұ рағ ат 
деректерін тарих ғылым ының биігіне ш ығ арды. Дегенмен Л.Ранк е 
заманында Пруссия монархиясы тарихнамашысы ретінде тарихты сол 
замандағы қ алпында қ абылдады. Ағ ылш ын тарихш ысы Э. Карр «XIX  
ғ. деректердің ұ лы дә уірі болды. Өтк ен ғ асырдың  30 -шы 
жылдарында Ранкенің тарихш ы міндеті «ш ынында қ алай болды, соны 
көрсету» деген аса сә тті емес афоризмі «к ең  қ олдауғ а ие болды» деп 
сипаттады.                   Л. Ранкенің «Барлық  тарихта қ ұ дай болады, 
насихатталады және мойындалады» дегенін  К. Маркс кейін сынға 
алды [17, с.24-25].                    Л. Ранкенің дерек к е сыни к ө зқ арасы 
орынды болғанымен, оны сол қ алпында қ абылдау тарихта шындық ты 
қалыптастырмайтындығ ы белгілі. Комиссия «Ең бек терін» сол 
қал пында тарихи шындық ретінде пайдалану ұ лттық  мү ддемізді 
аяққ а басумен тең . Тарихшы  В.А. Дьяков (1919-1995) Л. Ранкені 
«Деректерге табынуды дәріптеді. Оның  ойынша, дерек тер ө здері 
туралы өздері дә л ә рі толық  баяндап береді, ә лдебір қ осымш а 
түсіндірулер бері п жатуды және ж инақ тап қ орытындылар ж асауды 
мүлде қ аж ет етпейді. Оның  айтқ ан нақ ыл сө здері к ө птеген 
тарихшылар үш ін берік  сенімнің  ныш анындай к ө рінді» деп анық тады 
[18, 239-б]. Л. Ранкенің тарихи дерек  ретінде тек  қ ана елш ілердің  
хабарламаларын, мемлекеттік қайратк ерлердің  хаттарын ж ә не 
соларға ұ қ сас материалдарын ұ сынуын қ олдау бірж ақ ты болмақ . 
Мұндай ж ағ дайда ө зіміздің  фольк лорлық  мұ раларымыз қ айда 
қалады? Ал ө зге дерек тер ше? Мә селен археологиялық , 
этнографиялық тағ ы ө зге де барлық  дерек ті пайдаланбайынш а бір 
тұтас тарих ж асау мү мк ін емес. Орынбор Ғ ылыми мұ рағ аттық  
комиссиясы мұрасында ж азбаш а да, заттай да, фольк лорлық , 
археологиялық дерек тер де ж етк ілік ті.  

Тарихи деректерге объективті пікір қалыптастыру ж олында 
олардың барлығ ы мұ қ ият зерттеудің  ә дістер і арқылы сұ рыпталып, 
ой елегінен өтк ізіл і тиіс. Методологияның ә дістер арқ ылы ж ү зеге 
асатынын ескерсек, тарихшының қолданатын ә дістері де ә р 
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алуан болуы тиіс. Бүгінгі тарих ғ ылымында анализ, синтез, 
герменетикалық, ретроспек тивалық , салыстырмалы -тарихи, сипаттап 
баяндау әдістері к ең інен қ олданылады. Сонымен бірге ө зге 
ғылымдарды зерттеудің  де озық  ә дістері бар. Олар – математикалық 
пән арқ ылы сандық  ә дістер, оның  іш інде статистик алық  ә діспен 
құ рамдық  модельдеу.  

Аталған ә дістер іш інде, алдымен, к ең  тарағ ан тарихи-
салыстырмалы әдіс болып табылады. Ол ә діс арқ ылы XIX ғ асырда 
Ресейде құ рылғ ан Мұ рағ аттық  к омиссиялардың  ө зіндік  
ұқ састық тары н, ерекшеліктерін, алдына алған мақ сат -міндеттерінің 
орындалу деңгейін анық таймыз. Онымен отарлау саясатының  
жүрісін, ә р к езе ңдегі ұ станымдарын, ж азылғ ан ең бек тердің  ө зара 
байланысын көреміз. Қ орыта айтқ анда, тарихш ы тарихи -
салыстырмалы әдіс арқ ылы ө тк ен мен бү гінгі к ү ннің  даму дең гейін 
саралап, нақты қ орытындығ а к елді.  

Зерттеу барысында анализ, синтез әдістері де тақ ырыптың  
ашылуына қызмет етеді. Тарихи дерек тер анализ арқ ылы белгілі бір 
оқиғ аның  ж ылын, уақ ытын, мерзімін анық таса, синтез арқ ылы 
алынған мә ліметтер ө зара салыстырылып, талданады. Мә селен, 
Комиссия еңбек терінде болғ ан оқ иғ алар тізбек темесі, сипаттамасы, 
жер-су аттары, адам есімдері, қала -мекендер, т.б. ізденуші үш ін 
маңызды. Ал тарихи тұ лғ аларды зерттеу барысында талдау ә дісіне 
сүйенсек , тұ лғ аның  аты -жөні немесе бү рк енш ілік  есімі дә лелденеді. 
Оның ш ық қ ан тегін, тұ рғ ылық ты мек енін, айналысын қ орш ағ ан 
тұлғ алармен қ ары м-қатынасын анық тау ізденіск е ж аң а бағ ыт 
береді. Мұндай ж ағ дайда зерттеудің  қ ұ ндылығ ы артып, ж ан -жақты 
толығады.  

Тарихи-салыстырмалы әдіспен, дерек терді ж аң аша саралау 
тәсіліне  француз тарихш ысы Люсьен Февр (1878 -1956 жж.) айрықш а 
назар аударды. Кейін оның Марк  Блок пен бірге негізін  қ алағ ан 
«Анналдар мектебі» тарих ғылымында ойып тұ рып ө з орнын алды.               
Л. Феврдің гуманитарлық  білімді ж етілдіру бағ ытындағ ы 
жұмыстарына орай оларды гуманизм идеяларын таратуш ылар ретінде 
де мойындады. Л.Февр «Тарих үш ін тайталас» атты ең бегінде «Тарих – 
антропологиямен, психологиямен, лингвистикамен және басқ алармен 
қатар барлық  ж ү йедегі ж ә не барлық  дә реж едегі гуманитарлық  
пәндер тобымен ү йлесе к ететін  ғ ылым» деп негіздеді [19, 185 б.]. Міне, 
осы пікірдің ө зінен та рих ғылымы ү ш ін ауадай қ аж ет пә ндер 
байланысы келіп шығады. Ол арада тек  гуманитарлық  пә ндер ғ ана 
емес, біз жаратылыстану пәндерінің  маң ыздылығ ын алғ а тартып 
отырмыз. Жаратылыстану пәндерінің  ә дістері іш інде математик алық  
модельдеу, оның іш інде сандық  ә діс тер тарихи зеттеулерде нәтиж елі 
болмақ. Ол турасында Карл Поппер (1902 -1994 жж.) «Тарихшылдық 
жұтаң дығ ы» ең бегінде талдайды [20]. Математик алық  модельдеу, 
сандық талдау ә дістері тарихи ж ағ дайлар мен қ ұ былыстарды 
жіктеуге көмек теседі. Қ орыта к елгенде, метод ология мен оның 
әдістері, зерттеу тақ ырыбымыздың  к ешенді тү рде зерттелуіне ық пал 
етті. Мұрағ ат дерек теріндегі ж азба мә тіндер мә ні герменевтик алық  
әдіспен ж ек еден ж алпығ а қ арай талданса, ретроспек тивалық  ә діс 
зерттеулердегі оқиғ алардың  себептерін анық тауғ а әк елді. Айналып 
келгенде әдістердің  ө зара байланысы Комиссия тарихы 
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мен қызметін ж ан -жақты сипаттап, нақ тылауғ а септігін тигізді.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

КАЗАХСТАНА С НАРОДАМИ РОССИИ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 
В ХVШ в. народы Центральной Азии, их оседло-земледельческое, 

кочевое и скотоводческое население находилось в довольно тесных 
хозяйственно-культурных связях. Узбекские, таджикские дехкане 
нуждались в тягловом скоте, продуктах животноводства и 
скотоводческом сырье, поставляемых им казахскими, кыргызскими и 
туркменскими кочевниками-скотоводами, а последние, в свою 
очередь, не могли обходиться без продукции земледелия и некоторых 
изделий городского ремесла. Таким традиционным товарообменом 
между оседло-земледельческими и кочевыми районами 
удовлетворялись многие из повседневных потребностей населения 
многонационального края. 

Однако, мирные экономические отношения народов, нередко, и 
притом на длительное время, нарушались военными действиями их 
правителей.  

XVIII-XIX вв. в истории государств Средней Азии и Казахстана, 
вплоть до присоединения к России, были эпохой относительной 
изоляции этого огромного региона, эпохой непрерывных усобиц, 
приведших к политическому, хозяйственному и культурному застою, 
эпохой деспотической власти сравнительно небольших элитарных 
групп, из среды которых выдвигались ханы, и полного бесправия 
основной массы населения, значительная часть которого жила в 
крайней бедности. Лишь начавшееся в XIX в. развитие русско-
туркестанских экономических и культурных связей привело к 
постепенному оживлению хозяйственной жизни и новому росту 
городов и торговли. 

Россия всегда имела геополитические интересы в Центральной 
Азии. Историческое взаимодействие Руси-России с тюркским миром, 
как уже отмечалось, имеет полуторатысячелетнюю историю и 
первоначально осуществлялось отнюдь не в мирных формах. 
Начавшееся в XVIв., когда ясно обозначилось аграрное перенаселение 
российского центра, расширение сферы российской государственности 
на восток и юго-восток и сопровождавшие его миграционные 
процессы были столь же неизбежны, как в предшествующее время 
расселение тюркских народов, чьей хозяйственной базой являлось 
кочевое скотоводство на западе Евразийских степей. Показательно, 
что, различаясь хронологически, эти процессы, охватившие южные 
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пространства России, Приуралья и Поволжья, Сибири и Северного 
Казахстана, в ареальном отношении совпадали. Но, в отличие от 
западных миграций тюркских народов, русское распространение на 
восток и юго-восток имело иную хозяйственную подоплеку - 
экономической базой этого мощного миграционного потока было 
пашенное земледелие. Пашня не вытеснила пастбище, но совместилась 
с ним, породив новые типы хозяйственного симбиоза. 

Активное продвижение России в этот регион в XVIII-XIX вв. 
происходило мирным и военным путем, будучи продиктованным 
соображениями безопасности собственных рубежей, в том числе в ходе 
внешнеполитического соперничества с другими державами, прежде 
всего Великобританией. Практически одновременно развивалось и 
колонизационное движение, вольное и целенаправленное крестьянское 
и казачье переселение. Таким образом, история тюркских народов, 
вместе с другими племенами кочевого населения Великой Степи, 
является органической частью общей истории Евразии и с древнейших 
времен неотделима от истории славянских государств Восточной 
Европы. Хотя в XVI-XIX вв. преобладающая часть этих народов, 
больших и малых, вошла в состав многонациональной Российской 
империи, процессы исторической жизни Пашни и Степи сохраняли, 
вплоть до середины нашего тысячелетия, относительную внутреннюю 
самостоятельность. Сложение общего для них геополитического 
пространства, начавшееся одновременно с возникновением Киевской 
Руси и хазаро-болгарских государств в Северном Причерноморье и 
Поволжье, интенсифицировалось значительно позднее. 

 
Надо учитывать также, что территория современных государств 

Центральной Азии по-разному включалась в состав Российской 
империи. Для большей части Казахстана присоединение, начавшееся в 
первой половине XVIII в., как уже отмечалось, было добровольным и 
обеспечило стабильность государственных границ и территории, 
медленный, но неуклонный рост численности казахского народа [1]. В 
то же время тяжелое положение народных масс приводило к 
обострению социальных противоречий. В этот период произошли 
совместные выступления представителей  различных национальностей 
края. Эти народные движения носили антиколониальный характер. В 
ХIХ - начале ХХ вв. в основных своих чертах экономические 
отношения народов Центральной Азии продолжались определяться 
характером и особенностями их хозяйственного уклада.  

В целом, из всех окраин России именно центральноазиатский 
регион, объединявший народы кочевой и оседлой культуры, 
исповедовавшие ислам, в имперский период сохранял наибольшие 
особенности управления и самобытные традиции.  

В 1882 г. из областей, входивших ранее в состав Западно-
Сибирского и Туркестанского генерал-губернаторств (Акмолинской, 
Семипалатинской и Семиреченской) было образовано Степное генерал-
губернаторство (Степной край) с центром в Омске. Образцом 
построения управления для него (как и в соседних Уральской и 
Тургайской областях) послужило устройство управления Туркестана. 
Оно было закреплено «Степным положением» 25 марта 1891 г. Как 
свидетельствуют исследования [2,с.56-70], «настройка» 
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административной системы управления в регионе происходила с 
известными противоречиями, при этом она имела широкие 
полномочия и известную автономность по отношению к центральным 
правительственным органам, а также учитывала местную специфику, 
например, в Закаспийском военном отделе, затем в Закаспийской 
области, в 70-80-е гг. XIX в.  

В то же время, Положение об управлении Туркестанского края 
1886 г. оказалось недостаточно удовлетворительным с точки зрения 
интересов реальной интеграции региона с Россией. Общий курс 
имперской власти на унификацию общественного устройства страны 
обусловил рост социально-политической нестабильности на окраинах, 
что проявилось, в частности, в Андижанском восстании 1898 г. 
Проведенная в 1908-1909 гг. ревизия Туркестанского края, 
инициированная генерал-губернатором А.В. Самсоновым и сенатором, 
графом К.И.Паленом, не привела к серьезному усовершенствованию 
порядка управления [3, л. 153, 181-182]. 

Степной и Туркестанский край, Бухара и Хива после 
присоединения к России стали быстрее втягиваться в рыночные 
отношения, развивались экономика и культура. Уничтожение 
феодальной замкнутости, разрушение отсталых средневековых форм 
хозяйства, преодоление национальной обособленности, расширение 
внутреннего рынка – все это способствовало развитию 
производительных сил огромного региона. Его экономическое освоение 
приобрело интенсивный характер.  

В Казахстане (кроме территории Букеевской орды) в 1902 г. было 
690 предприятий с 7297 рабочими, протяженность железных дорог 
достигла более 2000 верст. Переселенческое крестьянство (к началу       
XX в. оно составляло от 1/4 до 1/3 населения областей Казахстана и 
Средней Азии, в Казахстане насчитывало 1,5 млн. чел.), наряду с 
казачеством Уральского, Оренбургского, Сибирского и Семиреченского 
казачьих войск (всего около 1 млн. чел.). занималось земледелием. 
Основное население казахских аулов (в 1897 г. насчитывалось 3881800 
казахов) подвергалось постепенному расслоению и делилось на 
кочевое, полукочевое и оседлое. С упразднением Сибирской и 
Оренбургской таможенных линий в 1868 г. расширялись торговые 
связи Центральной России и Казахстана, вовлекая его в 
общероссийский рынок. Благоприятное влияние оказало развитие 
железнодорожного транспорта. В 1874-1876 гг. вошла в строй 
Оренбургская дорога, в 90-х годах XIX в. по Акмолинской области 
прошла часть Сибирской магистрали. С развитием средств сообщения 
возрос товарооборот, увеличился объем транзитной торговли. 
Значительное место в нем занимал хлеб. По Сибирской железной 
дороге только из одной Акмолинской области вывозилось в период 
1890-1901 гг. в среднем по 429 тыс. пудов, а в 1906-1909 гг. -           
4806 тыс. пудов. Акмолинская пшеница была известна как 
высокосортное мельничное зерно [4].  

Крупными хлебными рынками стали Оренбург и Уральск. Сюда 
товарный хлеб поступал из Кустанайского, Актюбинского, Уральского, 
Тургайского уездов. Здесь зерно перерабатывалось и в виде муки, 
круп, пшена отправлялось на рынки Центральной России и Казахстана. 
На вывоз хлеба из Тургайской области благоприятное влияние 
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оказывала близость ее к промышленным районам России, а также 
Оренбургско-Ташкентская железная дорога, способствовавшая 
хлеботорговле. Одним из крупных центров по вывозу хлеба в 
Тургайской области был Костанай. Костанайский хлеб поступал в 
Троицк, Челябинск, на Миасский завод и в другие смежные районы.  

Начало XX в. характеризовалось для Казахстана не только ростом 
производства товарного зерна, но и продажей скота и 
животноводческой продукции, так как это сулило немалые выгоды. 
Появились крупные скотопромышленники из числа баев-скотоводов, 
алыпсатаров, торговцев и ростовщиков, что было связано с 
укреплением и расширением торговых связей с Россией. Крупнейшими 
пунктами экспортной торговли скотом стали Оренбург и Кустанай, а 
животноводческой продукции - Петропавловск. Через Восточный 
Казахстан продолжали развиваться торговые пути России в западные 
районы Цинской империи. Тесные торговые связи поддерживались 
Казахстаном с Хивинским ханством через Мангышлак, со 
среднеазиатскими ханствами через Сырдарьинскую область [5].  

Хозяйственные связи казахов с другими соседними народами 
Центральной Азии получили дальнейшее развитие во второй половине 
ХIХ - начале ХХ вв. уже в составе Российской империи. Они 
продолжали обмениваться богатым опытом ведения земледелия и 
животноводства.  В частности, казахи юга Казахстана, Ташкентского и 
Хорезмского оазисов широко использовали в своих земледельческих 
хозяйствах опыт узбекских дехкан. В свою очередь, казахи передавали 
своим оседлым соседям богатый опыт ведения животноводства. 
Укреплению связей народов региона способствовала и торговля. В этот 
период предметом торговли центральноазиатских купцов  в Казахстане 
наряду с кустарно-ремесленными изделиями местного производства 
стали и фабрично-заводские изделия России. Торговые посредники 
занимались перепродажей сельскохозяйственных продуктов и скота, в 
особенности на юге Казахстана. Территориальное соседство казахов с 
другими народами Центральной Азии, постоянные экономические и 
политические связи между ними, продолжавшиеся веками, 
способствовали их культурному взаимовлиянию, выработке многих 
общих черт в материальной и духовной культуре.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НАРОДОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (до XVIII в.) 

 
После распада СССР перед молодыми государствами - бывшими 

советскими республиками, встал целый комплекс сложнейших проблем 
внутреннего и международного свойства. Суть их так или иначе 
сводилась к минимизации потерь от крупнейшей геополитической 
катастрофы XX века и обретению новой идентификации в мировом и 
постсоветском пространстве, выстраиванию цивилизованной 
парадигмы сожительства народов бывшего Союза, отвечающей 
интересам каждого из них в целом и в отдельности. Как показывает 
пройденный путь, предложенная Президентом Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаевым идея постсоветской интеграции через создание Евро-
Азиатского союза сыграла одну из ключевых ролей в концептуальном, 
политико-правовом, социально- ментальном и 
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культурологическом преобразовании взаимоотношений постсоветских 
государств в конце XX - начале XXI вв. Она базируется прежде всего 
на качественно переосмысленной евразийской концепции, которая 
уже во время ее формирования в начале прошлого столетия связывала 
будущее огромного континента с исторически сложившимися 
многосторонними, тесно переплетенными связями народов и культур 
бывшей Российской империи и СССР. В то же время было очевидно, 
что в современной ситуации тысячелетняя парадигма построения 
Российской сверхдержавы не может быть адекватной основой для 
сожительства и сотрудничества молодых государств как 
дружественных соседей [1]. 

В этом плане необходимо напомнить о сущности евразийства в 
его ретроспективе. Евразийство как общественно- политическое 
явление в узком смысле представляет систему взглядов части 
российской интеллигенции, оказавшейся после окончания 
гражданской войны в эмиграции. Основу ее концептуальных 
построений составила идея о социокультурной особенности обширного 
пространства между Европой и Азией - Евразии, большую часть 
которой занимает Россия. Данное своеобразие в программном 
документе упомянутого течения (1927 г.) виделось в том, что «несмотря 
на все стремления ее правителей подражать Западу, также 
императорская Россия представляла собою образование, не имевшее 
подобий ни в Европе, ни в Азии» [2, с.217]. 

Выдающийся российский ученый Л.Н. Гумилев в конце XXв., 
когда проблемы национальной идентификации в ходе преобразований 
в СССР встали особенно остро, актуализировал идеи евразийства, 
теоретически подтвердил ряд его основополагающих принципов. 
Особенно важно доказанное им существование комплиментарности 
между обитателями Великой Степи - тюрко-монголами и православной 
Русью. Это свойство обеспечило формирование единой Российской 
державы как дуалистической евразийской.  

Геополитическая составляющая евразийства определяется 
полицентризмом мира, осознанием единства народов бывшего СССР 
вследствие общего месторождения, что позволяет обеспечить 
идеологическую и научную основу экономической и политической их 
интеграции. Евразийство, как достаточно разработанная и 
опирающаяся на длительную историю идеологическая система, может 
заполнить возникший с распадом СССР идеологический вакуум, 
выявить и подтвердить пример конструктивного взаимодействия 
христианского и мусульманского миров, обеспечить их консенсус в 
рамках приоритетов и ценностей современной эпохи. 

Евразийские идеи в их современном переосмыслении, 
адекватном вызовам новой эпохи, стали одной из основополагающих 
доктрин в решении проблем постсоветской модернизации и 
международной идентификации Республики Казахстан в силу ее 
объективной исторически сложившейся взаимосвязи и 
взаимозависимости с Россией и другими ныне независимыми 
государствами евразийского материка. Озвученная весной 1994г. как 
политическая инициатива, призванная возродить экономическую 
интеграцию исторически взаимосвязанных государств, идея Евро-
Азиатского Союза Президента РК Н.А. Назарбаева инициировала 
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глубокое обращение к непреходящей евразийской проблематике. 
Выступая 10 октября 2000 г. в университете им. Л.Н. Гумилева в 
Астане, Президент РФ В.В. Путин, в частности, подчеркнул: «Часто 
именно казахстанское руководство выступает с такими инициативами, 
которые, без сомнения, являются стимулом к движению в направлении 
современного развития в исторической перспективе. ... 
Конструктивный заряд, который несут в себе евразийские идеи, 
особенно важен сегодня, когда мы выстраиваем подлинно 
равноправные отношения между странами Содружества Независимых 
Государств. И на этом пути важно сохранить все лучшее, ... что 
накоплено за многовековую историю цивилизации и Востока, и 
Запада» [3]. 

В связи с этим необходимо проследить некоторые этапы 
исторического складывания евразийской общности народов бывшего 
СССР, прежде всего казахского и русского, как базисных предпосылок 
и условий интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

На этнографической карте Евразии ясно обозначено соседство и 
прорастание друг в друга двух мощных этнических массивов - 
славянского и тюркского. История Евразии с древних времен 
пронизана сложным взаимодействием народов-земледельцев с миром 
раннесредневековых кочевников, ставших южными соседями Древней 
Руси. Обильные кормом для скота южные степи Руси привлекали 
тюркских кочевников, которые обосновались в этих степях, создавая 
свои государства, поддерживая со своими соседями военно-
политические и культурные связи. Военный союз с Русью был 
обусловлен общностью политических интересов огузов и русских 
князей. Древняя Русь, соперничавшая с Хазарией и дружественной ей 
Византией, нуждалась в сильном союзнике. С другой стороны, кочевая 
знать огузов испытывала острую нужду в пастбищах для своих 
многочисленных стад. Большую притягательную силу для огузов также 
представляли торговые пути, пролегающие через Поволжье на 
Мангышлак и Устюрт. Эти важнейшие магистрали, соединяющие 
Европу с Азией, приобрели в X в. огромное международное значение[4]. 
Экономико-географическое единство региона, в котором сочетались 
кочевая и земледельческая культура, определяло необходимость 
создания целостной хозяйственной системы, где части не 
противостояли друг другу, а дополняли одна другую. Кочевники 
обеспечивали славян продуктами животноводства, а те, в свою 
очередь, продуктами земледелия, изделиями ремесла. Разумеется, это 
не исключало столкновений, подчас кровавых. 

Древние русско-половецкие отношения, начиная со второй 
половины XI в. и вплоть до монгольского нашествия XIII в., были 
отмечены сложными междоусобицами: с одной стороны, борьбой 
между русскими князьями и половецкими ханами, а с другой - борьбой 
русских князей между собой, в которую вовлекались также половцы, 
призываемые русскими князьями против соперничающих русских же 
князей. В то же время этот период истории в развитии древних 
русско-половецких отношений интересен не только военными 
столкновениями, но и мирными союзами, нередко завершающимися 
брачными связями. Такие брачные связи чаще встречались между 
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русскими князьями и половчанками, нежели между ханами и 
русскими. 

Тесное переплетение родственных отношений народов «леса» и 
«степи» влекло за собой и взаимное проникновение элементов духовной 
культуры, взаимодействие традиций и канонов в развитии этнического 
и сказочного жанров народного творчества. Так, значительное влияние 
половецкой культуры проявилось в формировании творчества автора 
знаменитого «Слово о полку Игореве» [5] - через половецкое сказание и 
героические этносы, передаваемые половецким окружением русских 
князей. Автор «Слова» был хорошо знаком с тюркским миром, 
сказочными, эпическими образами, мифическими героями, что может 
быть объяснено непосредственным общением, а также и родственными 
отношениями автора с представителями тюркских народов и племен. 

Таким образом, до появления первых монгольских орд в XIIIв. в 
южнорусских степях процесс взаимодействия тюрков с русскими 
носил характер военного союза или противостояния. Между 
противостояниями происходило взаимное проникновение элементов 
быта, обычаев, духовной культуры, смешанных браков, появление 
первых поселений кочевников и торговли. Может быть, кочевые и 
оседлые народы были больше соперники, имевшие свое экономическое, 
политико-социальное и культурное видение основ существования и 
ценностных ориентиров. Но именно вследствие этого соперничества 
они находились в постоянном взаимообмене и сотрудничестве, 
дополняя и синтезируя свои достижения и основы жизнедеятельности. 
Для древности и средневековья одним из преобладающих звеньев 
экономического развития являлся торговый обмен, его удельный вес в 
экономике как оседлых, так и кочевых государств был очень велик. В 
настоящее время исследователи больше склонны говорить о 
кочевничестве и оседлости как о взаимодополняющих мирах, ставших 
результатом «многопланово и разноуровнево осуществлявшегося 
разделения труда, его дифференциации и специализации в рамках 
системы обществ» [6, с.26]. Кочевая цивилизация имела грандиозное 
значение в формировании исторической основы евразийского 
единения. В силу этого обстоятельства в современном Казахстане 
любые поиски объединяющей национальной идеи, путеводной нити в 
бесчисленных лабиринтах мироздания приводят к истокам, на века 
определившим стереотипы поведения, образ жизни. 

Как показывает история, добровольное объединение, 
сотрудничество, добрососедские отношения всегда были характерны 
для славян, русских и тюркских народов. Они, писал Л.Гумилев, 
обладают положительной комплимен-тарностью, каждый народ 
занимает свою исторически обусловленную ландшафтную нишу. Так, 
вторая половина XVIIIв. отмечена образованием ханства Аблая, 
явившимся одним из организаторов отпора джунгарским агрессорам. 
Он придерживался политики двойного подданства - со стороны России 
и Китая. Глубокие преобразования, осуществленные им, укрепили 
казахскую феодальную государственность, обеспечив проведение 
независимой политики. Хан Аблай в итоге предпочел ориентацию на 
Россию, опасаясь джунгарского вторжения с Востока. Россия охотно 
оказывала покровительство кочевым народам. Соединения казахов, 
татар и калмыков, начиная с Ливонской войны, участвовали 
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на стороне России в войнах. В Отечественной войне 1812 года 
подразделения конных лучников-казахов немало удивили европейцев, 
получив прозвище «северных амуров». 

Политика лавирования, между тем, утвердила правящие круги 
России в мнении об упразднении ханской власти в Казахстане. После 
смерти Букея (1817 г.) и Уали-хана (1819 г.) новые ханы более не 
назначались Россией. В 1822 г. введением «Устава о сибирских 
киргизах» была ликвидирована ханская власть в Казахстане и 
образованы округа. В целях ускоренной колонизации края была 
введена российская система управления, что вызвало протест 
казахского населения, вылившаяся в национально-освободительную 
борьбу казахов в составе Российской империи. В общей сложности 
казахский народ поднимал знамя свободы более 300 раз. 

Со второй половины XIX в. Казахстан представляет собой 
окончательно оформившуюся внутреннюю колонию Российской 
империи. В 1867-1868 гг. царизм проводит административную 
реформу. 11 июля 1867 г. Александр II подписал проект «Положения об 
управлении Семиреченской и Сырдарьинскими областями»; 21 октября 
1868 г. - проект «Положения об управлении Тургайской, Уральской, 
Акмолинской и Семипалатинской областями». Букеевская орда отошла 
в состав Астраханской губернии. 

Для судеб досоветского казахского общества большое значение 
имело также общественное движение в сопредельных регионах, 
особенно в Сибири. Так, во второй половине XIX в. оформляется 
альтернативный подход к проблеме освоения (колонизации) Сибири, 
который условно можно назвать взглядом «с востока на запад». Его 
разрабатывали сторонники сибирского областничества как системы 
взглядов части местной интеллигенции на прошлое, настоящее и 
будущее региона - специфической области в составе российского 
государства, а также общественно-политическое и культурное 
движение, пытавшееся пропагандировать эти взгляды. Оно проделало 
длительную эволюцию, развивая на разных этапах своей истории 
концепцию территориальной самостоятельности Сибири во главе с 
областным представительным органом (думой), наделенным 
комплексом полномочий, аналогичных компетенции штата в 
федеральной системе США. Основу областнической концепции 
составило положение о Сибири-колонии и особая интерпретация 
процесса ее освоения (колонизации). Изучая прошлое региона, 
сторонники движения пытались ответить на вопрос о причинах 
серьезного отставания Сибири в сравнении с бывшими колониями 
европейских государств (США, Канада, Австралия), освоение которых 
началось примерно в одно время и среди населения которых 
преобладали выходцы из метрополий. 

Идеологами и лидерами областничества являлись                          
Г.Н. Потанин (1835-1920) и Н.М.Ядринцев (1842-1894), вокруг которых 
группировались местные ученые, литераторы, общественные деятели 
С.С.Шашков, А.В.Адрианов, М.В. Загоскин, В.И. Вагин,                      
П.В. Вологодский, Вл.М. Крутовский, И.Д. Серебренников,                        
Н.Н. Козьмин, К.В. Дубровский и др. Активно сотрудничали с ними 
политические ссыльные народники С.П.Швецов, Д.А.Клеменц, 
И.И.Попов, В.А. Караулов, а также профессора томских вузов                  
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М.Н. Боголепов, А. Малиновский, М.Н. Соболев, А.Обручев,                        
Н.Я. Новомбергский [7]. Особое внимание в 60-е гг. XIX в. сторонники 
движения обратили на так называемый «инородческий вопрос», 
прежде всего в ходе этнографических исследований Потанина и других 
областников. Они выступали за демократическое решение этнических 
проблем народов Сибири, всемерное развитие их культуры, социально- 
политической жизни. 

Г.Н. Потанин, которого казахи называли аксакалом со святой 
душой, по авторитетному мнению М.К. Азадовского, «пошел гораздо 
дальше своих предшественников и распространил гипотезу о 
восточном влиянии на западный эпос» [8, с. 17]. В то же время он 
страстно призывал к развертыванию исследований народов 
Центральной Азии. «Пренебрежение ученых к степным народам 
задерживает развитие науки. Установлению правильных взглядов на 
роль этих варваров и на историю духовно-культурных заимствований 
мешает наше арийское высокомерие, ложная историческая 
перспектива... и несмелость мышления, порабощенного рутинными 
взглядами и рутинными верованиями», - писал он [9, с. 856]. 

Анализируя состояние развития народов Сибири и Центральной 
Азии, входящих в состав Российской империи, Н.М. Ядринцев 
подчеркивал грубые просчеты самодержавия, прежде всего по 
национальному вопросу - русификация, уничтожение национальных 
культов, пренебрежительное отношение к западной культуре, хотя она 
«была делом общечеловеческим и мировым. Другой нет культуры и 
цивилизации». Он подверг критике политическую систему, правящее 
сословие, православное духовенство («Русский священник или слишком 
жалок, или продажен. Его духовное влияние слабее, чем влияние мулл 
и раввинов»), внутреннюю политику («У русской интеллигенции отнято 
духовное питание») и произвол властей [10, с. 215, 217, 219]. Не 
случайно с конца XIXв. и вплоть до начала 20-х гг. XX в. с 
областниками активно взаимодействовали передовые казахские 
интеллигенты и общественные деятели, вскоре ставшие лидерами 
национального движения Алаш, - А.Н. Букейханов, А.А. Ермеков и др. 
Они и в условиях Гражданской войны выступали за единство 
российских границ при условии автономии Алашской республики [11]. 

Еще раньше идею евразийской интеграции народов огромного 
континента высказал выдающийся ученый и просветитель                           
Ч. Валиханов. Европейски образованный, он был всецело убежден, что 
будущее казахского народа связано с Россией, уповая при этом на 
культурно-историческое и территориальное родство народов. 
Валиханов был очень популярен и у своего народа, и в русской среде. 
Именно о нем с искренним и глубоким уважением писал Г.Н. Потанин: 
«Служить будущему своего народа было его мечтой. Он говорил, что 
прежде всего любит свой киргизский [12] народ, потом Сибирь, потом 
Россию, потом все человечество; одна любовь заключена была у него в 
другую, как те кунгурские, один в другой вставленные сундуки, 
которыми знатные люди в Средней Азии любят одаривать друг друга» 
[13, с. 366]. 

История славяно-тюркских отношений в течение веков 
определялась не только драматическими коллизиями, но и 
исполненными жизненной силы симбиотическими процессами. 
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Последняя тенденция сохраняется и поныне. Ее преобладание остается 
одним из условий гражданского мира и политической стабильности в 
Евразии. Пренебрежение исторически сложившимися формами 
симбиоза ради сиюминутных экономических и политических выгод 
чревато трагическими последствиями для судеб миллионов людей, 
населяющих Евразию. 

Казахи также издавна имели тесные политические, 
экономические и культурные связи с соседними народами 
Центральной Азии - узбеками, кыргызами, туркменами, таджиками, 
каракалпаками и др. Об этом свидетельствуют как письменные и 
фольклорные источники, так и обильные археологические и 
этнографические материалы. Центральная Азия, как пространственная 
единица, по своим характеристикам есть «территория, 
представляющая собой общность с географической точки зрения или 
такая территориальная общность, где есть преемственность и чье 
население разделяет определенные общие ценности и стремится 
сохранить, развить свою самобытность в целях стимулирования 
культурного, экономического и социального прогресса» [14, с.29]. 

Современная этническая карта, отражающая расселение 
тюркских народов, - это результат многотысячелетних 
этногенетических и миграционных процессов. Древнейшие очаги 
тюркского этно- и глоттогенеза, т.е. очаги первоначального 
формирования тюркских народов и языков, неразрывно связаны с 
востоком Евразии - Южной Сибирью и Внутренней Азией. Этот 
огромный регион не был изолирован ни от соседних цивилизаций, ни 
от горно-таежных и степных племен иного этнического облика. Так, 
евразийские степи между Волгой и Енисеем еще в VI-II тыс. до н.э. 
занимали индо-европейские племена европеоидного расового типа, те 
самые «индоевропейцы», многочисленные племена которых говорили 
на родственных друг другу языках индоиранской языковой семьи, 
балто-славянской языковой семьи, германской языковой семьи и 
многих других родственных языках. Преобладающими в восточной 
части Евразийских степей были древнейшие иранские языки, на 
которых создавалась Авеста и проповедовал Заратуштра (конец II тыс. 
до н. э.). 

Центральная Азия, несомненно, - цельный и исторически важный 
регион. Это и сходный природно-климатический фон для 
переплетающихся номадического и оседло-земледельческого 
комплексов. И одновременно это узел межцивилизационных 
противоречий, место встреч и взаимодействий различных рас, языков, 
этносов, религий и культур. По горным хребтам Алтая, протянувшимся 
на юг до пустыни Гоби, по долине верхнего Енисея и его притоков, 
прошла в ту далекую эпоху этноконтактная зона, к востоку от которой 
преобладали тюркские и монгольские племена, а к западу-
индоевропейские. Трассы миграционных потоков, то усиливавшихся, 
то затихавших, пронизывали всю Великую Степь. В течение 
тысячелетий, вплоть до первых веков новой эры, тюркский этногенез 
был связан с востоком горно-степной зоны Евразии. История 
взаимодействия и, отчасти, слияния всех групп древнего населения на 
протяжении двух-двух с половиной тысяч лет и есть процесс, в ходе 
которого осуществлялась этническая консолидация и 
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сформировались тюркоязычные этнические общности. 
Многочисленные автохтонные племена (индоевропейские в 

Центральной Азии, угро-финнские в Поволжье, Приуралье и Западной 
Сибири, иранские и адыгские на Северном Кавказе, самодийские и 
кетоязычные в Южной Сибири) были частично ассимилированы 
тюрками в период существования созданных ими этнополитических 
объединений, прежде всего гуннских государств первых веков н. э., 
древнетюркских каганатов второй половины I тыс. н. э., кипчакских 
племенных союзов и Золотой Орды уже в нашем тысячелетии. Именно 
эти многочисленные завоевания и миграции привели в исторически 
обозримый период к формированию тюркских этнических общностей 
на местах их современного расселения. 

На протяжении всей древней и средневековой истории в среде 
тюркских народов складывались и преемственно закреплялись 
этнокультурные традиции, которые, имея зачастую различные истоки, 
постепенно формировали этнически существенные особенности, в той 
или иной мере присущие всем тюркоязычным племенам. Наиболее 
интенсивно формирование такого рода стереотипов происходило в 
древнетюркское время, т. е. во второй половине I тыс. н.э., когда 
определялись оптимальные формы хозяйственной деятельности 
(кочевое и полукочевое скотоводство), в основном сложился комплекс 
материальной культуры (тип жилища, одежды, средства 
передвижения, пища, украшения и т. п.), приобрела известную 
завершенность духовная культура, социально-семейная организация, 
народная этика, изобразительное искусство и фольклор. Наиболее 
высоким достижением этой эпохи стало создание тюркской 
рунической письменности, распространившейся со своей 
центральноазиатской родины (Монголия, Алтай, Верхний Енисей) до 
Подонья и Северного Кавказа. 

Установление с конца II в. до н.э. международной 
трансматериковой торговой магистрали завершило объединение 
древних цивилизаций Старого Света в некую макросистему с 
неустойчивыми, но весьма продуктивными инфраструктурными 
связями. Вдоль меридиональных трасс, включая их наиболее тяжело 
проходимый участок в пустынях Центральной Азии, оживились уже 
существующие торгово-ремесленные центры, а также образовались 
новые поселения с благоустроенными караван-сараями. Наряду с 
активно функционирующим морским путем через Индийский океан в 
Персидский залив сухопутная трансазиатская трасса играла 
значительную роль в связях Запада и Востока. 

Экономическая интеграция стремится предложить разные пути 
решения для преодоления культурных и лингвистических барьеров. 
Термин Великий шелковый путь - в значительной мере условное 
обозначение целой системы международных торговых трасс, не 
сводящихся к одному маршруту, ведшему через Евфрат в Бактры и 
далее через долины Каратегина и Алая в Синцзян. Интенсивность 
торговой деятельности на этих трассах была различной, но она 
оказывала существенное влияние на развитие товарно-денежных, 
отношений в местных центрах и на уровень жизни проживавших в 
этих городах бактрийцев, согдийцев и других народов. Для развития 
художественной культуры, социальной психологии и 
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интеллектуального прогресса большое значение имели устойчивые 
связи по торговым маршрутам. Налицо мощный поток идеологических 
систем древности, идущий с запада на восток. Трансконтинентальные 
связи разрывали замкнутые поведенческие мирки вчерашних сельских 
общинников, расширяли кругозор, интенсифицировали многие виды 
интеллектуальной деятельности. 

Итак, в целом, еще до исламизации Центральная Азия являла 
собой культурно-цивилизационную целостность, единый комплекс. 
Особенность его состояла в том, что тюрки и иранцы, представляя две 
во многом противоположные культурные традиции, дополняли друг 
друга, создавая симбиоз. Существовало разделение общественно-
культурных функций, своеобразная специализация этносов, когда 
иранский, арийский элемент первенствовал в духовной сфере и 
коммерции, а туранский (тюрко-монгольский) - в области военного 
дела, политики и сферы обороны. 

Становление государственности на территории Центральной 
Азии, Южной Сибири и Поволжья в раннем средневековье (VI-XI вв.) 
связано с образованием Тюркского каганата, традиции которого были 
унаследованы Уйгурским каганатом, государствами кыргызов на 
Верхнем Енисее, кимаков и кипчаков на Иртыше, Болгарским 
государством и Хазарским каганатом в Поволжье и на Северном 
Кавказе. Единство общественного устройства, этнокультурного родства 
и сходство политической организации всех этих государств позволяет 
рассматривать время их существования и преобладания в Великой 
Степи как относительно цельный историко-культурный период - 
период степных империй. 

 
Отношения Турана и Ирана не могли быть однообразно- 

идиллическими, были и периоды конфронтации, о чем писал 
казахский историк М. Тынышпаев: «В борьбе тюркского и иранского 
элементов перевес оставался всегда на стороне воинственных, 
закаленных сынов степей, иранское племя в силу своей оседлости было 
более склонно к мирной трудовой жизни» [15, с.2]. Но наиболее 
дальновидные вожди кочевников стремились обеспечить мир и 
интеграцию региона (хотя и на принципах вассалитета). Позже 
смягчению деспотических наклонностей тюрков способствовал ислам. 
Сущность тюрко-иранского диалога в средневековье была во взаимном 
притяжении двух народов ввиду того, что взятые в отдельности они не 
были самодостаточны. Иран и Туран были «обречены» вместе развивать 
и поддерживать единый цивилизационный комплекс. Для нормального 
функционирования этого комплекса был жизненно необходим союз 
духовно-интеллектуальной элиты городов и военно-кочевой 
политической элиты степей. 

Идея о том, что народы и культуры, творчески дополняя друг 
друга, должны составлять иерархию, единство, является важной для 
человечества в любую эпоху. С приходом ислама тюрко-иранские 
взаимосвязи вступили в новую фазу. Известно, что ни одна религия не 
имеет столь выраженную интегративную функцию, как ислам. Именно 
в мусульманский период стал возможен подлинный тюрко-иранский 
синтез, возникла реальная основа для искоренения древнего 
антагонизма, этнических предрассудков. Связи 
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интенсифицировались, менялось и содержание культурного диалога. 
Через возрожденных иранцев тюрки включились в великий 
культурный процесс IХ-ХI веков, названный ориенталистами 
«мусульманским ренессансом». Высокую оценку теологии в 
средневековой Центральной Азии дал У. Рудольф    [16, с.129]. Новым 
явлением стало то, что в культурогенез Центральной Азии включился 
арабский фактор. Распространился единый арабский алфавит, с тех 
пор выступавший важнейшим показателем цивилизационной 
принадлежности. Возможно, для той эпохи правомерно было бы 
говорить уже об арабо-ирано-тюркском синтезе. 

Ислам стал для народов Центральной Азии подлинной школой 
универсализма и приобщения к общечеловеческим ценностям. 
Благодаря интегрирующей и цивилизующей миссии, он выступил в 
истории мощным фактором выравнивания народов. История ислама 
представляет большой интерес с точки зрения консолидации 
полиэтнического и поликонфессионального населения, духовной 
интеграции народов. К сожаленью, позитивный вклад ислама в 
межкультурный диалог, в универсализацию сознания древних народов, 
до сих пор недооценивается. Е.А.Дж.Тойнби подчеркивал как 
величайшее достоинство ислама его непримиримость к расизму. 
Просвещая и возвышая души, особенно через суфийскую духовность, 
для которой были чужды догматизм, фанатизм и слепая 
ортодоксальность, ислам вел народы и расы к единению, ибо все люди 
происходят от пророка Адама, ибо един „Всевышний Аллах, 
возвестивший в Коране, что Он «объединяет сердца» [17]. 

Новая мировая религия нанесла удар по трайбализму, расизму, 
языческому этноцентризму и ксенофобии. Стала распространяться 
новая, надэтническая, духовная идентификация (сознание 
принадлежности к единой умме Пророка), которая была призвана 
гармонизировать национальное и общечеловеческое, корректировать 
прежние виды идентификации - этническую и субэтническую. 
Складывались общие черты ментальности, независимые от этнического 
происхождения, - особая «психология мусульманина». Ислам смягчил, 
облагородил природную воинственность тюрко-монгольских 
кочевников, гуманизировал их мышление. 

Усиление культурной однородности, ослабление прежней 
поляризации, явления синтеза, синкретизма, билингвизма - 
характерные черты тюрко-иранских взаимоотношений мусульманского 
периода. Эти процессы имели непосредственную связь с оседанием 
кочевников. Арабо-ирано-тюркский синтез был велением времени и в 
целом прогрессивным явлением, как и любые явления культурного 
диалога. Вместе с тем, именно тюркскому элементу в процессе 
общественно-культурной трансформации, урбанизации и просвещения 
труднее всего приходилось отстаивать самобытность, чтобы 
сознательно и творчески заимствовать иную традицию, не допуская 
иранизации или арабизации. 

Перемешавшиеся в ходе завоеваний и бесконечных переселений 
XIII-XVI вв. племена поселялись на новых землях, раздвигая 
политические границы Великой Степи. Так, на рубеже XV-XVI вв. 
кочевые племена узбеков Дешт-и Кипчака (Кипчакской степи), 
возглавленные Чингизидом Мухаммадом Шейбани-ханом, 
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овладели большей частью Средней Азии и создали Узбекское 
государство Шибанидов (потомков Шибана, сына Джучи, старшего 
сына Чингиз-хана). Другая часть узбеков Восточного Дешт-и Кипчака, 
узбек-казахи, еще в 70-х годах XV в. создала Казахское ханство. На 
землях расколовшихся и обособившихся улусов Монгольской империи, 
управляемых Чингизидами, начался новый этап тюркского этногенеза 
- этап интенсивного смешения с субстратным населением, начальный 
этап формирования современных тюркских народов. 

В XVIII в. народы Центральной Азии, их оседло-земледельческое, 
кочевое и скотоводческое население находилось в довольно тесных 
хозяйственно-культурных связях. Узбекские, таджикские дехкане 
нуждались в тягловом скоте, продуктах животноводства и 
скотоводческом сырье, поставляемых им казахскими, кыргызскими и 
туркменскими кочевниками-скотоводами, а последние в свою очередь 
не могли обходиться без продукции земледелия и некоторых изделий 
городского ремесла. Таким традиционным товарообменом между 
оседло-земледельческими и кочевыми районами удовлетворялись 
многие из повседневных потребностей населения многонационального 
края. 
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халықт ардың  іс -әре кеттерінің ерекшеліктері жөн інде сөз 
қозғ алғ ан.  

 
 
ӘОЖ 341.130.53(574)                

 Ахмет  А.Қ. – т.ғ.к ., профессор,  
Х. Досмұхамедов ат ындағ ы Ат ырау мемлек ет т ік  университ ет і  
                      

ЕЛ ТӘУЕЛСІЗД ІГІ ЖӘНЕ ОНЫ Ң Д АМУ К ЕЗЕҢД ЕРІ  
 (1991-2011жж.) 

 
Тарих көш ін де әр ғ асырдың  ү лесіне тиген даму к езең дері, 

айтулы оқиғ алар болғ аны белгілі. Тарихи зерде бә рін де саралап 
бағасын беретіні мә лім. ХХІ ғ асырда Қ азақ стан тө рт қ ұ быласын 
түгендеп, ө сіп -өрк ендеп, халқ ымыздың  ә л -ауқаты ж ақ сарып, ө тпелі 
кезеңнің  бар қ иындық тар ын жеңіп, ө рк ениетті елдер қ атарынан 
орын алатыны сөзсіз.  

Жақсылық қ а ұ мтылмайтын, к елер к ү ннен қ уаныш к ү тпейтін 
пенде болмайды. Болашаққ а зор ү мітпен қ арағ ан халық тардың  бірі 
де болса, бірегейі - қазақ тар ек ендігіне шү бә  ж оқ . Тағ дырдың  
тезінен, тозақтың  ө з інен аман-сау қалғ ан халық пыз. Қ азақ  халқ ы 
«Елім-ай» атты жан-жүйең ді босататын дала ә німен, М.Әуезовтың  
сөзімен айтқ анда: «байтақ  далада ж ә не ж ү здеген ж ылдар бойына 
көш іп -қонып ж ү рген қ асіретті ж иһ ангер ретінде», бейне бір мұ ң лы 
Асан қайғ ы сияқ ты қ азақ тың  ұлттық  тә уелсіз мемлек етін қ ұ ру 
туралы ұлттық  идеясы, бейбіт ж ә не бақ ытты ө мір туралы арманы 
жүзеге асатын «Жерұ йық ты» қ аж ымай -талмай іздеді. Қазақ  елінің  
тәуелсіздігі ү ш ін к ү ресте сындарлы да соқ тық палы ж олдарында 
ұлтымыздың  біртуар ұ лдары мен қ ыздары ж а нкештілік ерлік пен 
өрлік тің , қ айсарлық  пен қ аһ армандық тың  ү лгісін к ө рсетті.  

Осыдан 20 жыл бұрын 1991 ж ылдың  16 ж елтоқ санында ата -
бабаларымыз аңсағ ан к ү нге де қ ол ж етті. Әлемдегі ең  ірі  
империялардың бірі  - Кеңестер Одағ ы тарқ ап, Қ азақ стан 
Республикасының Тәуелсіздігі ж арияланды. 16 ж елтоқ санда 
«Қазақ стан Республик асының  мемлек еттік  тә уелсіздігі туралы» 
Қазақ стан Республик асының  Конституциялық Заң ына 
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Президенттің қ ол қ оюының  ж ә не тә уелсіз мемлек еттің  шынайы 
егемендігін жариялаудың Қ азақ стан халық тары ү ш ін ө міршең 
маңызы болды.  

Ол заң бойынш а Қ азақ стан Республик асы тә уелсіз, 
демократиялық ж ә не қ ұ қ ық тық  мемлек ет болып табылады. Ол ө з 
территориясында өк імет билігін  толық  иеленді, ө зінің  іш к і ж ә не 
сыртқы саясатын дербес белгілеп ж ү ргізеді. Тә уелсіздік  - әрбір аз амат 
үш ін қ ұ діретті де ардақ ты ұ ғ ым. Ал тә уелсіздік  - біздің бү гінгі 
таңдағ ы ең  басты ж етістігіміз.  

1992 жылы 2 наурызда еліміздің БҰҰ -ына ресми түрде 
мүш елік к е ө тк ен ж ылы тарихи маң ызы зор оқ иғ аларғ а толы болды, 
бұл ж ыл ә лем қ оғ амдастығ ының  тә уелсіз Қ азақ станды ресми 
танылуының басталуына негіз қ алады.  

Елдің ж аң а мемлек еттілігін қ ұ ру Қ азақ стан тә уелсіздігі мен 
егемендігінің ж аң а нышандарын ә зірлеп, қ абылдауды талап етті. 
Мұндай мү мк індік к е ие болу тарихи фак ті мемлек ет басш ысы 
«Қазақ стан Республик асының  Мемлекеттік Жалауы туралы», 
«Қазақ стан Республик асының  Мемлек еттік  Елтаң басы туралы», 
«Қазақ стан Республик асының  Мемлек еттік  Әнұ ранының  музык алық  
редакциясы туралы» Қазақ стан Республик асының  заң дарына қ ол 
қойғ ан               1992 жылғы 4 маусымда ж ү зеге аст ы. Баршамыз 
үш ін ең  қ ымбаттысы  - мемлекеттік тәуелсіздігіміздің  к лассик алық  
нысандары - Елтаңбамыз, Туымыз, Әнұ ранымыз бек ітілді. Елде 
құ қ ық тық   реформаны ж ү зеге асыру мен ж аң а заң дар базасын 
жасаудың басты нү к тесі 1993 ж ылғ ы                      28 қаң тар да өтпелі 
кезең к езіндегі Қ азақ стан Конституциясын қ абылдау болды.  

Елде қоғ амның  дамуын тү бірімен қ айта қ ұ ру ж ә не нарық тық  
экономиканы жүзеге асыру бірнеше к езең мен ө тті. Мемлек ет ж ек е 
меншікке негізделген әлеуметтік -нарықтық  ш аруашылық ты қ ұ ру, 
шетелдік инвестицияларды тарту, экономиканы басқарудың  
халықаралық  тә ж ірибесі батыл енгізілді. Осығ ан байланысты            
1993 жылдың 15 қ арашасында еліміздің  ұ лттық  валютасы  - теңге 
енгізілді.  Реформаларды жалғастыру ж ә не терең дету ү ш ін Қ азақ стан 
Республикасы Президентінің басшылығ ымен ж ә не тік елей 
қатысуымен ә зірленген елдің  ж аң а К онституциясын қ абылдау 
жөніндегі республик алық  референдумның  маң ызы аса зор болды.  

Егеменді еліміздің болашағ ын айқ ындайтын негізгі заң  – Ата 
Заңымыз.  

Тәуелсіз елімізде ж ү ргізілген реф ормаларды жалғастыру ж ә не 
тереңдету ү ш ін Қ азақ стан Республик асының  тұ ң ғ ыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың  басшылығ ымен ж ә не қ атысуымен ә зірленген елдің  
жаңа К онституциясын қ абылдау ж ө ніндегі  1995 жылдың                        
30 тамызындағы республик алық  бү к іл халықтық  референдумның  
тарихи маңызы аса зор болғ андығ ы бү гінгі таң да белгілі.  

Тәуелсіздік тің  тұ ғ ыры Конституция ек ендігі барша қ ауымғ а 
мәлім. Конституцияны қ абылдау халқ ымыздың  таң дағ ан ж олының  
дұрыстығ ын тағ ы дә лелдеп берді. Қ абылданғ ан К онституцияның  
маңызды мә селелерінің  бірі – еліміздің егемендігін ж ариялаумен бірге 
аумақтық  тұ тастық ты сақ тау мен елдің  ұ лттық  қ ауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің  неғ ұ рлым ө тк ір мә селелері шеш імін тапты.  
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Биліктің тұ рақ тылығ ы реформаларды нақ ты ж ү ргізудің  
жоспарлылығын, к езең дерін, биліктің ә р тармағ ындағ ы саясат 
сабақтастығ ын қ амтамасыз етті. Соның  нә тиж есінде қ оғ амда саяси 
тұрақ тылық  сақ талып, оның  қ ұ ндылығ ын елімізді мек ендеген барш а 
ұлт ө к ілдері айрық ша сезінді. 1995 ж ылы қ абылданғ ан К онституция 
экономикалық реформаларғ а т ың серпін берді. Үк імет қ ызметі ү ш ін 
нарықтық  қ атынастар талаптарына сай к елетін заң намалық  ө рістің  
жасалуын негіздеп берді. Ата Заңымыз мемлек еттік  пен ж ек е 
меншіктің бірдей қ орғ алуына к епілдік  беруімен де маң ызды. Еліміздің  
әл -ауқатын к ө теру ү ш ін инвесто рлардың сеніміне ие болу 
Президентіміздің к ө регендік  саясатының  нә тиж есі деп білген ж ө н. 
Қазақ стан Республик асы бү гінгі таң да  ұ лттық  эк ономик ағ а шет ел 
капиталын тарту жөнінен ү здік  к ө рсетк іштердің  біріне ие 
болғандығ ы халық аралық  қ ауымдастық қ а белгілі. Е лімізде 
өнерк ә сіп ө ндірісі тұ рақ ты ө се бастады. Сонымен қ атар, ауыл 
шаруашылығы да ж анданып к еледі. Ал, ә леуметтік  реформа табанды 
да жоспарлы жүргізілуде.  

Конституциямыз бен заңдарымыз қ оғ амның  аса зор байлығ ы 
адам игілігіне жұмыс істеумен қ атар, оның  ш ығ армашылық, 
жасампаздық қ уатына тың  серпін беріп, к ә сіпк ерлік  
бастамашылығын ынталандыруда.  

Экономикалық бостандық , идеологиялық  ж ә не саяси 
қатынастардың  сан алуандылығ ы, барша қ ауымның  заң  алдындағ ы 
теңдігі бү гінгі  тә уелсіз еліміздің  қ ұ қ ық тық   дамуының  нег ізгі 
басымдықтары. Біздің  елімізде қ ұ қ ық тық  мемлек ет қ алыптастыру 
үдерісі бү гінгі к ү ндері к ү ш  алып к еледі, сондық тан да қ ұ қ ық тық  
жүйенің  тиімділігін арттыру маң ызды мә селе болып табылады.  

Заңды қ астерлемейінше елімізде тиімді эк ономик аның  болуы 
мүмк ін емес . Конституциямыздың ө зі ө мір сү рген ж ылдары іш інде 
өзінің  ө міршең дігі  мен тиімділігін дә лелдеді. Оның  басты 
қағ идалары бү гінде к ө к ейк есті қ алпында қ алып отыр. Еліміздің  
негізгі заңы біздер ү ш ін алдағ ы уақ ытта да халқ ымыздың  биік  
мақсат -мүддесі мемлек еттер дің ә лемдік  қ оғ амдастығ ына енген, 
азаматтарының дә улетті, лайық ты ө мір сү руіне барлық  ж ағ дай 
жасалған тә уелсіз эк ономик алық  алдың ғ ы қ атарлы мемлек ет қ ұ ру 
жолындағы игі бастамаларымызды реттейтін  ж ә не негізін қ алауш ы 
басты құ ж ат болып қ ала береді.  

Республикада Ата Заңымыздың  аясында қ ұ рылғ ан нормативтік -
құ қ ық тық  база адамдардың  санасын ө згертуге ық пал етті, ә рі 
қоғ амдағ ы ж аң а болмысты қ абылдауғ а менш ік тің  барлық  тү рлерін 
мойындауға негізделген нарық тық  эк ономик ағ а бет бұ руғ а 
мүмк індік  туғ ызды. Бү гінгі таң да мемлекет басшысының тік елей 
тапсырмасымен әзірленген сыбайлас ж емқ орлық пен к ү рес туралы 
заң, эк ономик алық  қ ылмыстармен к ү ресуге бағ ытталғ ан шаралар 
кешені үлк ен маң ызғ а ие ж ә не бү к іл халық тың  қ олдауына сү йенеді.  

Конституция аясында халықаралық  қ атынастарда  еліміздің 
таңдап алғ ан к ө пвек торлы саясатының  дұ рыстығ ын осы ж иырма 
жылдықта ж инақ талғ ан тә ж ірибе ш ын мә нінде растап берді. 
Қазақ стан ә лемдік  қ оғ амдастық та ө зіндік  алар орны бар мемлек ет 
екенін айқын к ө рсетті. Тә уелсіз қ азақ  елінің  халық аралық  
саясаттағы бағыты да, оның  географиялық орналасуы да, 
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жер асты байлығы да дү ние  жүзіндегі мемлек еттерді бізбен 
ынтымақтасуғ а ынталандырады. Қ оғ ам дамуының  қ азіргі замандағ ы 
әлеуметтік  ж аң арудың  ж оғ ары қ арқ ыны ө мірдің  барлық  саласына 
сай қоғ амдық  қ атынастардың  ө рлеуі заңдардың  ж етілдірілуін ә рі 
олардың ик емділігін, бү гінгі к ү ннің  талаптарына мейлінше ү йлесімді 
келуін талап етеді. Ата Заңымызды басшылық қ а ала отырып , 
заңдарды ұ дайы ж етілдіріп  отыру - елімізде олардың мә ні мен 
маңызын, беделін к ө терудің , қ оғ амдық  ө мірдің  барлық саласында 
нақты да қ атаң  қ ұ қ ық тық  ереж елерді енгізудің  к ө рсетк іш і. Бү гінгі 
саясаттың басты бағ ыты  - мемлекетіміздің ең  қ ымбат қ азынасы 
болып саналатын әрбір адамның  ө мірі, қ ұ қ ық тары мен 
бостандықтарының  қ ұ ндылығ ы туралы к онституциялық  мә селенің  
дәй екті түрде іск е асырылып, бірінш і к езек те заң дылық  тұ рғ ыдан 
қорғ алуы. Осы орайда Елбасымыз: «Біз қ ұ рып ж атқ ан қ оғ амның  ең  
жоғарғ ы қ ұ ндылығ ы  - адам, бүк іл ө згерістердің  бә рі сол ү ш ін, 
соның игілігі ү ш ін ж асалып ж атыр. Адамдардың  заң  ж ү зінде 
құ қ ық тары мен бо стандықтарының  к епілдігі қ амтамасыз етілген 
топтасу, адамгершілік, ұлтаралық  к елісім, барлық  ұ лттар мен 
ұлыстардың  тең дігі идеяларына негізделген», - деп атап көрсетті.  

Сондықтан да, еліміздің  Конституциясы эк ономик ағ а басш ылық  
жасаудың ж ү йесін қ алыптастыру , әлеуметтік  ж ә не ұ лттық  
саясатының негізгі бағ дарын белгілеп  беру, тұ рақ тылық тың  
сақталуын, қ азақ  мемлек еттілігін қ алыптастырудың  сын сағ атынан 
сүрінбей ө тудің  к епілі деп білеміз.  

1997 жылдың 10 қ азанында «Қ азақ стан  - 2030: Барлық 
қазақ стандық тардың  ө сіп -өрк ендеуі, қ ауіпсіздігі ж ә не ә л -
ауқатының  артуы» атты даму стратегиясы қ абылданды. Ел ө міріндегі 
үлк ен маң ызы бар тарихи қ ұ ж ат. «Қ азақ стан - 2030» стратегиясы 
негізінде Қазақ стан эк ономик а мен ө з мемлек еттілігін ің  берік  
іргетасын құ ра отырып, дамудың  ж аң а кезеңіне сенімді қ адам 
басуда. 1997 жылдың ж елтоқ сан айында мемлек еттің  астанасы 
Ақмола қ аласына к ө ш ірілді. 1998 ж ылы 6 мамырда  Елбасы 
Жарлығымен астанамыз Ақ мола қ аласының  атауы Астана болып 
өзгертілді. Қ азір Еуразия ж ү регіндегі Астанамыз к ү ннен -күнге 
кө ркейіп, жайнап-жасарып келеді. 

Тәуелсіздік  ж ылдарында халқ ымызғ а, ә сіресе ж астарғ а, 
келешек ұрпақ  ү ш ін танымдық  тағ ылымы мол игі  іс-шаралар жүзеге 
асырылды. Тәуелсіздік тің  ә р ж ылын Қ азақ стан қ оғ амының  
көк ейк есті мә селелеріне арнау дә стү рге айналды. Оның  ел  өмірінде 
зор саяси-қоғ амдық  маң ызы болды.  

Мысалы, 1997 жыл «Ұлтаралық  к елісім ж ә не саяси қ уғ ын -сүргін  
құ рбандарын еск е алу ж ылы», 1998 ж ыл «Халық тардың  бірлігі ж ә не 
ұлттық  тарих ж ылы», 1999 ж ыл «Ұрпақ тардың  бірлігі ж ә не 
сабақтастығ ы ж ылы», 2000 ж ыл  «Мә д ениетті қолдау ж ылы», 2001 
жыл «Қазақ стан Республик асы егемендігі  мен тә уелсіздігін ің  10 
жылдығы» деп ж арияланды.  

2001 жылы Қазақ стан Республик асы Тәуелсіздігін ің                        
10 жылдығы атап ө тілді. Тә уелсіздік  ж олы  - қасиетті ж ол. Болашақ  
ұрпақ т ы жасампаздыққ а ү йрету парыз. Ұлттық  бірегейлік  пен ұ лтық  
салт-дәстү р мә дени мұ раның  нә рінен сусындайды. Сондық тан да         
2003 жылы қаң тар айында «Мәдени мұ ра» мемлек еттік  
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бағдарламасы қ абылданды. Бұ л бағ дарлама елдің  мә дени мұ расын 
зерделеумен, сақтау мен, пайдаланумен және насихаттаумен, тарихи -
мәдени дә стү рлердің  дамуы ж ә не қ айта тү леуінің  сабақ тастығ ымен 
байланысты негізгі қырларын айқ ындады. Мә дени мұ раны сақ тау – 
кез келген тәуелсіз мемлек еттің  табиғ и міндеті.  

2007 жылы 28 ақпанда «Жаң а ә лемдегі ж а ңа Қ азақ стан»,             
2008 жылы 6 ақпанда «Қ азақ стан халқ ының  ә л -ауқатын арттыру  - 
мемлекеттік саясаттың басты мақ саты», 2009 ж ылы  6 наурызда 
«Дағдарыстан ж аң ару мен дамуғ а», 2010 ж ылы  29 қаң тарда «Жаң а он 
жылдық  - жаңа эк ономик а  - Қазақ станның  ж аң а м үмк індік тері»,             
2011 жылы 28 қаң тарда «Болашақ тың  іргесін бірге қ алаймыз!» атты 
Елбасының Жолдаулары тә уелсіздік  ж ылдарындағ ы қ оғ амның  саяси, 
әлеуметтік -экономикалық бағ ыт -бағдарын анық тап берді. 2010 
жылдың қ аң тарынан бастап ТМД елдері арасынан  Қазақ стан тұ ң ғ ыш  
рет Европа Қауіпсіздігі Ынтымақ тастығ ы Ұйымына (ЕҚ ЫҰ) 
төрағ алық  етті ж ә не 1 -2 желтоқсанда ЕҚ ЫҰ -ның Саммиті  Елордамыз 
- Астана қаласында ө туі тарихи маң ызы зор оқ иғ а болды.  

Қазақ  халқ ы тә уелсіздік  туралы ғ асырлар бойына армандады, 
туып-өск ен «Атамекен» идеясымен рухтанды. Қазақ станның  бү гінгі 
таңда тө ртк ү л ә лемге паш етуге лайық ты қ азынасы бар. Ол  - 
халқымыздың  бірлігі. Ал «бірлік  бар ж ерде тірлік  бар», - дейді дана 
халқымыз.  

*** 
В статье поднимаются вопросы независимости нашего 

государства и рассматриваются основные этапы его развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ӘОЖ  348.011.3:32(574) 

Жақсы ғ алиев  Ж .Ж . - т.ғ.к ., ағ а оқ ыт ушы,  
М.Өт емісов ат ындағ ы БҚ МУ  

 
ӘБІЛҚ АЙЫ Р ХАН Ж ӘНЕ ЕЛБАСЫ  Н.Ә.НАЗАРБАЕВ  

САЯСАТЫНДАҒЫ  САБАҚ ТАСТЫ Қ :  
ТАРИХЫ МЕН ТАҒ ЫЛЫМЫ 

«Менің ө з к абинет імд е  
Абылай хан мен Әбілқ айыр ханның  порт рет т ері ілулі т ұ р». 

Н.Ә.Назарбаев 
 

Тарихымыздың тағ ылымды тұстарына баса назар аударылып 
отырған шақ та отандық тарих ғ ылымының  алдында ү лк ен мақ сат – 
тарихи тұлғ алардың  тарихи портретін ж асау міндеті тұ р. Себебі, 
бірқ атар объективті жағдайларғ а байланысты сахара тө сіндегі 
тарихи үрдісті ж асап отырғ ан ұ лы тұ лғ аларымыздың  шынайы 
тарихы жазылмай, оларға ақ иқ ат тарихи бағасы берілмей 
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келгендігі белгілі. Оған бірден -бір себеп – Кеңестік  замандағ ы 
маркстік-лениндік тарихнама тарихты жасаушы басты фактор – тап 
күресі деген қ ағ иданы ұ сынып, тарихтағ ы ірі тарихи тұ лғ алардың  
қайратк ерлігін, олардың  тарихи орнын елемей к елгендігінде ж атыр.  

Ал шын мәнінде, адамзат тарихының  к ейбір тұ старында 
тарихты жасаушы халық емес, к ерісінше, жекелеген тұлғ алар ек ендігі 
де көрінеді. Тарихи тұ лғ алардың  адамзат тарихындағ ы орны туралы 
сонау ХV-XVI ғасырлардағ ы гуманистердің  ө здері де назар аударып, 
«тарихты жасаушы құ дай емес, нақ ты тарихи тұ лғ алар» - деген 
қорытынды ж асағ ан болатын / 1/ .  Сол сияқты, белгілі орыс 
философы, тарихшы Н.С.Трубецкой: «анығына к елсек , тарихта бә рін 
жасайтын адам, сол арқылы ғ ана идея іск е асады», -деп жазған еді.  
Ал, «дала тарихнамасында» сонау VI-VIII ғасырлардағ ы тү рік  
баһадү рлеріне орнатылғ ан еск ертк іштерден бастап, орта 
ғасырлардағ ы ә йгілі тарихшылардың  (Рашид ад -Дин, Бабыр, 
Мұхаммед Хайдар Дулати, Әбілғ азы баһ адү р, Қ адырғ али Жалайри , 
т.б.) еңбек терінде тарихи тұ лғ алардың  тарихи қ ызметін ж азу арқ ылы 
бүк іл дала тарихын зерделеп һ ә м ұ лы тұ лғ алардың  к ө шпелілер 
тарихындағы орнын бағ амдай білген. Демек , тарих дегеніміз , тек 
қана тап  к ү ресі мен қ оғ амдық  формациялардың  алмасуы емес, тарих 
– бұл тарихи тұ лғ алардың  ө рк ениеттік  дә реж едегі ә рек ет ететін  
аренасы. Қай заманда да, қ ай қ оғ амда да дара тұ лғ аның  ж ө ні бө лек . 
Солай болғ ан, солай бола да береді. Елім деген, жерім деген ерлердің 
тарихтың тар тұ старында қ андай іргелі істер атқ ара алатынына к ә рі 
тарих куә. Тарихш ы Х.Әбж анов ө зінің  осы бағ ыттағ ы талдаулары 
негізінде: «Тұлғ аларсыз тарихтың  шығ ырш ығ ы айналмайды. Тарихты 
жасайтын халық ек ені рас. Ал сол халық тың  к ү ш -қуатын дұ рыс 
арнаға бағ ыштау  ү ш ін, бабалар сө зінен ай ырылып, еңбегінің  еш , 
тұзының  сор болмауы ү ш ін Тұ лғ аның  к ө регендігі, қ айратк ерлігі, 
елге, жерге, туған халқ ына адалдығ ы қ аж ет» - деп әділ қ орытындығ а 
келді /2/.  

Осы орайда, тарихшылар Т.Омарбеков пен Ш.Омарбековтің 
мынадай сөзі ерік сіз еск е тү седі: «Тарихымызды қ айта қ арауда орыс 
отаршылығы ж ә не к ең естік  ж ү йе тұ сында тарихи тағ дырлары 
үздік сіз бұ рмаланып к елген ірі  тарихи тұ лғ алар бар ек ендігін де 
ұмытпауымыз к ерек ... бұлар туралы тарихи шындық ты қ алпына 
келтіру бүгінгі ұ лттық  тарихымыздың  қ алпына к елуі ү ш ін де аса 
қаж ет деп ойлаймыз. Мұ ндай тұ лғ аларғ а ұ лттық  к ө зқ арас ұ стану 
жас ұрпақ тың  бойында отанш ылдық  сезімді қ алыптастыратыны 
және белгілі» / 3/ .  

Күрделі тарихи тұлғ а Әбілқ айыр тақ ырыбына бойлау ү ш ін XVIII 
ғасырдағ ы қ азақ тарихына терең деп бармай болмайтыны тағ ы 
белгілі. Қазақ  халқ ының  мың дағ ан ж ылдар бойғ ы тарихына к ө з 
салсақ, осынау к ө шпелі ж ұ рттың  мұ қ ым тірш ілігі тек  қ ана ө зінің  
тәуелсіздігі ү ш ін ж анталасқ ан к ү респен өтіпті. Жерімді ж аттың  
табаны баспасын, елімді ел етсем деген арман батыр бабаларымыз бен 
дана дала абыздарының ж ү регін қ арс айырып к ү рсіндіріпті. Алайда, 
қанш ама «зар заманды» басынан к ешсе де к ө шпелі елдің  мойнына 
бодандықтың  қ ұ рығ ының  темір қ ұ рса у боп ілініп, нағыз отаршыл 
жаһангердің  тырнағ ына ілінгені XVIII  ғасырдың  алғ ашқ ы ж артысы 
болатын. Жоңғ ар шапқынш ылығ ына тойтарыс 
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бере жүріп, тағ ы да ек і аса қ ауіпті мемлек еттің  аяр саясатымен 
арбасуына тура келді. Еркіндікті ту еткен ел – ешқашанда боданд ықты 
өз ерк імен қ абылдағ ан емес. Елді сақ тап қ алудан туғ ан мә мілелік  
саясаттар оған мә ж бү рлік  етті.  

Соңғ ы ж ылдары қ азақ тың  XVIII ғ асырдың  бірінш і  
жартысындағы бас ханы, бас қ олбасшысы болғ ан Әбілқ айыр хан 
туралы деректер жұртшылық тың  назарын тағ ы да ө зіне  аудара 
бастады. Қазақ  тарихында бір тұ лғ а тө ң ірегінде осыншама айтыс 
болған емес. Соғ ан қ арамастан Әбілқ айыр ханның  қ оғ амдық -саяси 
қызметі, еліне сің ірген ерен ең бегі XVIII ғ асырдың  ек інш і 
жартысынан бастап түрліше дең гейде талқ ығ а салынып, тиянақ ты 
бағас ын ала алмай келеді. Тәуелсіздік  ж ылдары оның  тарихы 
қайтадан саралана бастады / 4/ . К ез к елген қ ұ былысты бірың ғ ай 
мақтау немесе даттау ғ ылыми ең бек к е ж атпайды. Тарихш ы 
К.Нұрпейісов: «...  Біздің тарихнамада саяси портрет ж асау аз. Оның  
сыры көп ж ылдар бойы тарихты жасайтын халық деп к елдік , бірақ  
солардың іш індегі халық  ө к ілдері ек енін еск ермедік . Билердің , 
батырлардың, хандардың  саяси портреті ж асалмағ андық тан алып -
қашты ә ң гіме к ө п. Мысалы, Әбілқ айырды біреу мақ таса, ек інш ілері 
даттап жатады. Есесіне Абылайды түк  қ атесі ж оқ тай аспанғ а 
шығара дә ріптеумен к елеміз. Бұ л дұ рыс емес» десе / 5/ , тарихш ы 
Т.Рысбеков тарих ғылымында тұ ң ғ ыш  рет Батыс Қ азақ стан 
тарихының к елелі мә селелерін бірың ғ ай авторлық  к онцепцияда 
қарағ ан ең бегінде былай дейді: «Тарихқ а деген ш ын мә ніндегі 
объективті, диалектикалық ж ә не ғ ылыми к ө зқ арас тарих дамуына 
ықпал етк ен ж ек е тұ лғ аларғ а да шын бағ а беру деген сө з» / 6/   

В.Моисеев: «XVII-XVIII ғасыр қ азақ  халқ ының  ө міріндегі ең  бір 
күрделі к езең  болып табылады. Осы аралық та бір ру, як и бір тайпа  
емес, тұтас бір халық тың  тағ дыры таразығ а салынып талқ ығ а тү сті» 
десе /7/ Ә.Кек ілбайұ лы: «Арғ ы -бергіде қазақ тардың  халық аралық  
жағдайының  мұ нша шиеленіск ен к езі болғ ан емес» / 8/ , М.Қ озыбаев: 
«Қазақ  хандығ ының  ә лсіреуінің  негізгі себебі – геосаяси жағдайын да. 
Батысында Ресей, шығысында – Қытай, к ү нгейінде азиялық  деспотия 
қазақ  ж еріне ұ дайы к ө з алартумен болды. Үш ж ақ ты қ ыспақ  ел 
жағдайын мү лде шиеленістіріп  ж іберді. Әсіресе,                                
XVII-XVIII ғ асырлардағы Жоң ғ ар агрессиясы, оның  траг едиялық 
салдары халыққ а аса ауыр болды» / 9/  деген еді. Оның  ү стіне Ресейдің  
император әйелі Анна Иоанновнаның  тақ қ а отыру қ ұ рметіне ж оң ғ ар 
елшілігінің Санк т -Петербургке үйретілмеген ек і асау тү йе, 
сауылмайтын бұзаулы сиыр, маймыл,  қ ұ ндыз, ж егілмеген ө гіз жіберуі 
нақ сол тұ стағ ы орыс -жоңғ ар саяси қ атынастарының  ө зіндік  сырын 
аңғ артқ андай еді / 10/ .  

Жау жан-жағынан анталап, ж аны алқ ымғ а к еліп отырғ ан Қ азақ  
хандығымен қ ырғ и -қабақ  ж ағ дай ол к езде Ресей ү ш ін стратегиялық  
жағынан да, так тик алық  ж ағ ынан да ә бден тиімді еді. Сондықтан да 
ол Қазақ  хандығ ының  дипломатиялық  табысқ а ж етіп, сыртқ ы 
факторларды пайдалана отырып, әлсірей бастағ ан ахуалын қ айта 
күшейтіп алуына ж ол бергісі к елмеді. Ұлт басына тү сетін ә бігердің  
қайда ж атқ анын ә ріден ойлағ ан қ азақ  ханы Әбілқ ай ыр басқа  айла -
амалдарға  ж ү гінуге мә ж бү р болды. Бұ л бү гінгі бә збіреулер айтып 
жүргендей бодандық  мә селесі емес, ықпалдастық қ а ұ мтылыс еді. 
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Бұл арада Әбілқ айыр ханның  1730 ж ылғ ы орыс патшасына ж іберген 
хатын қайта тек серіп, тү пнұ сқ адан қ ате аударылғ ан, ауд арылмай 
қалғ ан, мазмұ ны ө згерген ж ә не қ осып ж іберілген сө здерді 
анықтағ ан тарихш ы А.Исиннің  «ө тк ен замандардан ж етк ен 
деректемелерге тарихшылардың мұ қ ият, қ аж ет десең із, зор 
құ рметпен қ арап, оларды ж оқ қ а шығ аруғ а (егер баяндау, ә рине, 
фальсификация болмаса) асығыстық  білдірмейтіні аян. Орыс 
деректемелері де аса құ нды. Оларсыз, бертін тү гіл, XVI -XVIII 
ғасырлардағ ы қ азақ  тарихын тану мү мк ін емес.  Алайда жалған 
намыс, дала билеушілері жазған хаттардың  ресми аудармаларына қ ол 
жүгіртіп , басы артық , бағ ынышты сө з дерді қосып ж іберу Мә ск еу 
мемлекеті кеңсе қ ызметі қ алыптастырып, Ресей империясы ү детіп 
жіберген әдет. Оғ ан к ейбір ж ылдардағ ы к ең ес заманындағ ы ұ лы 
халықты ағ а тұ тқ ан қ ұ лш ыныстың  қ осылғ аны бар»,  - деген пікірінің 
орындылығын атап  ө теміз. Ғ алым сонымен бірг е, «Әбілқ айырдың  
Ресей патшалығына – империя астанасына елшілері арқылы ж іберген 
хаты қандай?» деген сұ рақ ты қ оя отырып, оғ ан «Хан Ресей 
империясына жеңіл тү рде мойын ұ сыну есебін қазақ  пен баш қ ұ рттың  
арасында Ресей құ зырымен, бейбітш ілік  орнату мү ддесімен шебер 
байланыстырған. Өйтк ені, естек -башқұ рттар – Ресей қол астындағ ы 
ел. Бұрынғ ылардың  саяси дә стү рімен хат ж ү зінде Әбілқ айыр «баш 
салады» («бас иеді»), «Ұлұ ғ  падш а хазіретінен», «пана» іздейді. Хан 
сөздері ұ стамды, белгілі бір тұ старында асқ ақ . К іш іреюі де, өзге 
мемлекет иесімен тең сезінуі де, қ ұ рмет к ө рсетуі, сыпайы сө з 
саптауы, мүдделі ісі де ү йлесімді, салмақ ты ө лш еммен ж етк ізілген. 
Бұл хаттан артық  ж албарыну, Ресей патш алығ ына артық  
мойынұ сыну, құ лдана сө йлеу деген байқ алмайды» деп тү йіндейді 
/11/.  

 Қалай десек  те бір к езде Қ азақ станның  отаршылдық тан ең  к ө п  
зардап шегуіне мәж бү р етк ен оның  осы геосаяси орналасуы еді. 
Мақаланың  басты  мақ сатының     ө зі - ел тәуелсіздігіне сын сағ аты 
туған сә ттегі ұ лы ханымыз Әбілқ айыр хан мен еліміз ө з тә уелсіздігін 
жариялаған тұ стағ ы Қ азақ стан Республик асының  тұ ң ғ ыш 
президенті Н.Ә.Назарбаевтың  саясатын ш ендестіре зерттеу: одан 
байып пен бағдар, тә ж ірибе мен тағ ылым алу.                     

  Біріншіден, Ұлы қ олбасшы Әбілқ айырмен тік елей ж ү здеск ен 
ағылш ын суретш ісі Дж о н Кэстль: «Ол - зор тұлғ алы, сымбатты, аппақ  
жүзі қ ызыл ш ырайлы, тү сі сондай ж ылы к ісі. Сонымен қ атар зор 
денсаулық пен қ айрат -күш иесі, садақ  тартуғ а к елгенде шынымен -ақ 
бүк іл ұ лтта оғ ан тең  к елетін к ісі ж оқ », - деп пайымдаса /12/,  
Тәж ік стан президенті Э момали Рахмонов Нұрсұ лтан Әбіш ұ лы туралы 
былай дейді: «Ашық -жарқындығ ы, шынш ылдығ ы, тартымдылығ ы, 
адамға деген сү йіспенш ілігі – мұның  бә рі де Нұ рсұ лтан Әбіш ұ лының  
табиғатына тә н қ асиеттер. Қ азақ  ж ұ ртының , елінің , к ө п ұ лтты 
халқының  алдындағ ы, тарихтың  алды ндағы ж оғ ары ж ауапк ерш ілік  
сезімі оның бойынан  ә манда аж ырағ ан емес. Ол ұ лы 
ұйымдастырушы ретінде Қ азақ станды к ең естен к ейінгі к ең істік тің  
дамыған мемлек еттерінің  біріне айналдырды. Қ азақ станның  
әлеуметтік –экономикалық саладағ ы табыстары тағ ылым аларлық. 
Нағыз басшы ғ ана осындай нә тиж елерге ж ете алады, бұ л ж ағ ынан 
алғанда, Нұ рсұ лтан Әбіш ұ лы – өз халқының  даусыз басшысы. Ол 
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– ТМД мен халықаралық  қ оғ амдастық тың  аса беделді 
саясаткерлерінің бірі деп санауғ а ә бден лайық  / 13/ .  

 Екіншіден, патшалық Ресей 1747 ж ылғы 11 мамырда Еділ мен 
Жайық арасындағ ы  к ең  даланы ж ыл сайын к ү зде ж аппай ө ртеу 
туралы Жарлық шығ арды / 14/ . Қ азақ тарды бірік тіретін мемлек еттік  
бірыңғ ай орталық сыз қ уатты Ресейге ж ә не басқ а да ж ауларына 
қарсы ойдағ ыдай к ү ресуге болмайтынын Әбілқ айыр тү с інген. 
Қазақ тардың  тү біне ж ететін олардың  бытыраң қ ылығ ы, 
араларындағы ру араздығ ы ж ә не тө релер арасындағ ы ө зара 
кикілжің деп ол талай рет еск ертк ен. Өз халқ ының  біртұ тастығ ымен 
хандық билігін нығ айтуғ а бар к ү ш -жігерін жұмсағ ан Әбілқ айыр 
бірде құ пия к ең есш і ге ноғай мақ алын сә лемдеме қ ылып ж іберген. 
«Егер жыланның бір басы мен бірнеше қ ұ йрығ ы болса, ол інге тез 
кіреді, ал егер бірнеше басы, тіпті бір құ йрығ ы болса да, ол інге 
ешқашан к іре алмайды» / 15/ . Осы ж айтты к езінде талантты тарихш ы 
Е.Бекмаханов: «Әбілқ айыр хан тұсында Ақ сақ алдар К ең есі оның  
еркін тежеп отырған еді» деп сипаттады / 16/ . Үш ғ асырдай уақ ыт 
өтк еннен к ейін дә л осындай саяси ж ағ дайды ө зіне тә н 
көрегендігімен, қ иядағ аны болж ай білетін  даналығ ымен айқ ын 
сезінген Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Дү ниеж ү зіл ік соғыс к езінде 
Еуропадағы аса қ уатты армияғ а ие болғ ан Франция Парламент 
депутаттарының тұ тас бір ай бойы к елісімге к елмеуіне байланысты  
Германияның алдында тізе бү к ті. Жауапк ерш ілік ті ө з мойнына алатын 
адам болмады. Біз сіздермен бірге 1995 жылға дейін  Парламент 
билігінің пә рменділігін басымыздан ө тк ізгенбіз, сол к езде  360 
депутат, 360 президент болды деп есептей беріңіздер» / 17/ деген 
болатын.  

Осы мәселені ғ ылыми тұ рғ ыда тарихш ы Т.Омарбек ов былайш а 
саралаған: «1995 ж ылы 30 тамызда қ абылданғ ан ж аң а ж ә н е бүгінгі 
күні де ә рек ет ж асап тұ рғ ан К онституция халқ ымыздың  Қ азақ  
хандығы тұ сындағ ы ортақ  саяси тұ лғ ағ а бағ ынғ ан авторитарлық -
аристократиялық мемлек еттік  қ ұ рылысын к ү рделі тү рде ж етілдірген, 
харизматикалық саяси лидер – президенттің р ө лін биіктеткен, 
шығ ыстық ж ә не батыстық  тә ж ірибелерді ө зара ұ ш тастырғ ан 
Президенттік басқаруғ а алып к елді. Президент енді ө зін сайлағ ан 
халыққ а ғ ана бағ ынатын, Парламентк е тә уелсіз мемлек еттік  дара 
тұлғ ағ а айналды. Мұ ның  ө зі Президенттік  билік ті оппозициялық  
күштердің  негізсі з айыптауына жол ашты. Дегенмен соңғ ы ж ылдар 
тәж ірибесі мынаны к ө рсетті: тоталитарлық  қ оғ амнан демок ратиялық  
қоғ амғ а ө ту ө тпелі к езең де авторитарлық  билік ті к ү ш ейту арқ ылы 
ғана ж ү зеге аса алады» / 18/ .  Осы ж ерде Француз Республик асының  
Президенті Жак Ширактың  2005 жылғы  наурыздағ ы Н.Назарбаевқ а 
хатынан үзінді к елтіре к етейік : «Сіздің  саяси реформалар саласында 
Қазақ стан 1995 ж ылы қ абылдағ ан К онституцияның  нағ ыз саяси сан 
алуандықты тү пк ілік ті орнық тыруына, билік тің  біртіндеп 
орталықсыздануына к епілдік  беру іне, азаматтық қ оғ амның  
өміршең дігіне қ олдау ж асауына, сот тө релігін ің  тә уелсіздігін  
нығайтуына ж ә не бұ қ аралық  ақ парат қ ұ ралдарының   бостандығ ын 
бекемдеуіне ден қоюың ыздың  ө зі де  ө те -мөте маң ызды» / 19/ .  

Үшінш іден,  Ресей  отаршылдарына Отанын ойрандатпауға 
ұмылғ ан Әбілқ айыр хан: «Жайық  өзені к еуіп  қ алғ анша, тіпті 
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ақырзаман к елгенш е қ азақ  халқ ы бұ л ж ерден айырылмайды. Өйтк ені 
мұндай ж айлы ж ерді олар еш  ж ерден таппайды» / 20/ , - деп талай рет 
мәлімдеді. Мұ ның  бә рі біздің  бү гінгі ұ рпақ ты ойландыруғ а тиіс. 
XVIII-XIX ғғ . ата -бабаларымыздың Жайық  ө ң ірінің  ш алқ ығ ан ж ерін, 
шұрайлы к ө гін, ш алғ ынды нуын, отарш ылдардың  қ ол сұ ғ уынан, 
Романовтар әулетінің  қ анды  шең гелінен аман сақ тау ү ш ін қ алай 
жанталасқаны қ ысқ а  да болса баяндалды. Демек , к еш егі мен бү гіннің  
арасындағы байланысты терең  сезінсек , елдің  болашағ ына да 
байсалды мән бергеніміз болмас па еді?   

Нұрсұ лтан Әбішұ лы  - әлемнің  аса ірі мемлек ет басш ылары 
мойындаған қ азақ  мемлек етінің  ең  алғ аш қ ы басшысы, дү ние ж ү зіне 
әйгілі саясатк ерлердің  бірі. Ол - ел басқару іс інде халықтың  ғ асырлар 
бойы жинақталғ ан бай тә ж ірибесі мен ә лемдік  тә ж ірибені тал бойына 
тоғыстырғ ан алымды да алғ ыр басш ы. Ел ө мірінің  алуан салалы 
тіршілік-тынысын терең білу, маң дай тіреген проблемалардың  ең  
елеулісін тап басып тани алу, ел ішіндегі жән е әлемдік  ахуалдармен 
санаса отырып, ұрымтал ә рек еттерге бару, сол ж олда таң далғ ан 
бағытын табандылық пен ж ү зеге асыру - Нұрсұ лтан  Әбіш ұ лы 
Назарбаевтың мемлек ет басшысы ретіндегі басты қ асиеті. Президент 
«Мен Қазақ станның  болашағ ына басымды тік к ен адаммын! » деді 
/21/.  

Төрт інш іден,  Колгейт университетінің (АҚ Ш ) профессоры Марта 
Брилл Олкотт: «Іс жүзінде Әбілқ айыр император ә йелдің  шын берілген 
қызметш ісі болғ ан ж оқ , ол к ей к ездерде Жоң ғ ар билеуш ілерінің  де 
көң ілін ж ық қ ысы к елмеді»,  - деп бағалайды / 22/ . М.Б .Олкотт 
пайымдамасын далалық дипломатияны ж етік  мең герген Әбілқ айыр  
хан саясатының ек і ұ штылығ ы емес, сол замандағ ы ерек ше 
мәмлігерлік  тә сіл тү рі ретінде бағ амдауымыз к ерек . «Ресеймен 
арадағы шек арасы бірнеше мың  мильге созылғ ан ж ә не халқ ы 
қазақ тар мен ор ыстарға тең дей бө лінетін республик а басш ысы 
ретінде Назарбаев,-деп жазды американдық қ азақ стантануш ы 
профессор М.Б.Олкотт, -Қазақ стан мен Ресей арасындағ ы орын алуы 
мүмк ін  қ айшылық ты болдырмауғ а ұ мтылып бақ ты» / 23/ . Одан ә рі 
француз публицисі Бернар Коэн былай деп жазды: «Францияның 
ядролық зерттеулер орталығ ының  ж ауапты адамдары ТМД елдері 
басшыларының к ездесулері к езінде бірін -бірі ұзақ  та ө тк ір сынғ а 
алып отыратын әріптестеріне ү нсіз ж ә не салқ ынқ андылық пен к ө з 
тастайтын азиялық к еск ін к елбетті осынау ада мның ниетін терең ірек  
білуге ұмтылуда. Қ ытай мен Ресейдің  арасында отырғ ан сұ лтан ж ан -
жағына байқ ап қ арап, ө з «пешк асын» алғ а ж ылж ытып к еледі» / 24/ .  

Бесіншіден, «Хан (Әбілқ айыр – Ж.Ж.) ойланып-толғанып оны ө лім 
жазасына кесілсін дегенімен, оқымыстылығ ын е скеріп, жазасының 
орнына бас июге лайық «рақ ымшылық »  жасайды /25/. Осы ретте 
Х.Әбж ановтың «осыдан ү ш  ғ асыр бұ рын қ абылданғ ан «Жеті 
жарғыда» ө лім ж азасын қ ұ н тө леумен алмастыру алдың ғ ы қ атарлы 
Еуропа әлі к ү нге дейін ж ете алмай к еле ж атқ ан гуманизм емес пе» 
дегеніне назар аударған ж ө н / 26/ . 2003 -2004 жылдары 
Қазақ стандағ ы ЕҚ ЫҰ орталығ ының  басшысы Антон Рупк ин: 
«Қазақ стан Президенті Н.Назарбаевтың  ө лім ж азасын ж ү зеге асыруғ а 
мораторий енгізу туралы шешімі Қазақ станның  қ оғ амдық -саяси 
жүйесін ж етілдіруге к езек ті  ірі қадам болды» десе / 27/ , 2004 
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жылғы 6 қ аң тардағ ы Еуроодақ тың  мә лімдемесінде былай делінген: 
«Қазақ стан Президентінің ө лім ж азасына мораторий енгізу ж ө ніндегі 
шешімі елдегі адам құ қ ығ ын қ орғ ау ісінде ж асалғ ан елеулі ілгері 
қадам, ө лім ж азасынан ж аппай б ас тартуға қ осылғ ан маң ызды ү лес 
болып табылады. Өлім ж азасынан бас тарту адамның  қ адір -қасиетін ің  
құ ндылығ ын арттыруғ а ж ә не адам қ ұ қ ығ ын біртіндеп дамытуғ а 
жәрдемдеседі» / 28/ .   

Алтыншыдан, 200 жылдық ж оң ғ ар -қазақ  соғ ысының  
тағдырын шеш к ен алапат Аң ырақ ай  шайқасы туралы Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев «...Отан қ орғ аудағ ы мә ні ж ағ ынан ол ә йгілі Нева 
шайқасынан к ем деп к ім айта алады?» - деген болатын /29/. Бұланты 
мен Аңырақ айдағ ы ұ рыстар елге ү лк ен серпіліс берді. Жоң ғ арғ а 
қарсы соғ ыста тек  табандылық  қ ана ж ең іск е жеткізетінін ел түсінді. 
«Жасыратыны жоқ, Бұ ланты мен Аң ырақ айдағ ы ж ең істер болмаса, 
Қазақ  Ордасы осыдан бір ғ асырдай бұ рын қ ұ рып к етк ен Ноғ ай 
Ордасының к ебін к иері айдан анық  болатын. Тоқ тау к ө рмеген 
жоңғ ар қ алмағ ы бірер ек п іннен соң  Еділ қ алмағ ымен тоғ ыс ар еді. 
Бұланты мен Аң ырақ ай шешуші шайқ ас емес -ті, бірақ алаш  ұ лының  
ғұ мырын ұ зартқ ан, оғ ан ең  қ аж ет к езінде тыныс берген аса елеулі 
оқиғ а болды», -деп жазады М.Мағауин ойын тү йіндей к еле / 30/ . Тө л 
тарихымызды жетік білетін  жазушы Ә.Кек ілбаев, ак адемик  
М.Қозыба ев, ғалымдар Ж.Қ асымбаев, К .Мамырұ лы, Қ .Мұ қ анов ж ә не 
т.б. зерттеушілеріміз осы шайқасты дү ниеж ү зілік  тарих беттерінде 
аталып жүрген Канны, Полтава, Бородино, Ватерлоо сияқ ты сұ рапыл 
шайқастарғ а тең ейді / 31/ .  

Президенттің тапсыруымен 1997 ж ылы сол к е здегі Қазақ стан 
Республикасының мемлек еттік  хатш ысы Ә.Кек ілбаев бастағ ан бір топ  
көрнек ті ғ алым тарихш ылар, археологтар, Аң ырақ ай ш айқ асы 
Қордай ө ң ірінде ө тк енін дә лелдеді. Алматыда «Аң ырақ ай ш айқ асы 
және оның  тарихымыздағ ы орны мен маң ызы» деген тақ ырыпта  
шайқастың                270 жылдығына орай ғ ылыми -практикалық 
конференция өтк ізілді / 32/ . Аң ырақ ай шайқ асының  Бас қ олбасшысы 
Әбілқ айыр хан туралы сол заманның  тірі к уә гері былайша сыр 
шертеді: «Ақ к иізге  оралмағ андық тан, Әбілқ айыр қ олбасш ығ а 
арналған боз  арғымақ қ а к ө ң ілсіз мінді. Сонда да бұ ғ ан оның  туғ ан 
ағасы саналатын Жолбарыс та, ө зін  нағ ыз тө ремін деп есептейтін 
Сәмек е де қ ызғ ана қ арап тұ рды. Қ аш ан да сө здің  ғ аділін айту 
керек, егер хандардан бір қолбасш ы сайлануы к ерек  болса, онда 
Әбілқ айырдың  қ олбасшыға лайық  ек ендігі  ә мбеге аян болатын. 
Өйтк ені Асыны (Ясыны – Ж.Ж.) отыз ұлысымен қ айтарып алудағ ы, 
Еділдегі қалмақ тар шабуылынан қ азақ тарды қ орғ аудағ ы, 
түрік пендердің  шабуылына тойтарыс берудегі оның  ерлігі ұ шан -теңіз. 
Әбілқ айырдың  ж ауынгерлігі  ж анында аталған ек і хан да ж іп есе 
алмайтын. Әбілқ айыр тым ө зімш ілдігі болмаса, ерлігін қ азақ  қ атты 
бағалайтын» / 33/ .   

 
Жетіншіден, Елбасы Н.Ә.Назарбаев  сыртқ ы саясатта к ө п 

векторлы бағытқ а баса назар аударатындығ ы ж ұ ртш ылық қ а 
бұрыннан белгілі. Оғ ан дә лел: «Амер ика Құ рама Ш таттарымен 
ынтымақтаса отырып, біз бұ л ретте еш қ ашан Ресейдің  мү ддесіне 
қарсы ж ұ мыс істемейміз.  Біз Ресеймен және Қ ытаймен 
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ынтымақтаса отырып, Америк аның  немесе Еуропаның  мү дделеріне 
қарсы ж ұ мыс істемейміз. Бү к іл 15 ж ыл бойына Қ азақ стан барлық  
елдермен өзара қ атынастың  дә йек ті, айш ық ты, айқ ын саясатын 
жүргізді. Сондық тан да к ө рш ілерімізде де, бү к іл ә лемде де біздің  
саясатымыз құ рметтеледі» / 34/ . К ө рш ілес мемлек еттермен достық  
байланыстарды сақтау мақ сатында Әбілқ айыр хан еш  аянбады.  Әр 
түрлі ди пломатиялық айла -амалдарға ж ү гінді. Оғ ан дә лел 1732 
жылғы 5 -қаң тарда М.Тевк елевтің  Сыртқ ы істер алқ асына ж азғ ан 
хабарламасында: «яки Әбілқ айыр хан ұ лы мә ртебелі императрицағ а 
өзінің  елш ілерін ж іберіп, Еділ қ алмақ тарымен һ ә м баш қ ұ рттармен 
бейбіт болуға қ ұ зы рлық ж асауын, ал қ онтайшыдан к ек  алуына ерік ті 
болуын қалайды» делінген / 35/ . Қ азақ  халқ ы ө зінің  табиғ и қ алпында 
дипломатиялық, мә мілегерлік , ымыраластық  қ абілетімен танылғ ан. 
Қилы к езең дерде ақ ылды да парасатты  бабаларымыз ақ  арман -
аңсары ү ш ін к ө рш і елмен тіл табысып, қаж еттілік  туғ ан шақ та 
қайсарлық  пен қ ырағ ылық  ә рі ерте бастан ж ете ойлай алатын 
зеректік танытқанына к уә міз.  

Түйін.  Өтк ен тарихтан к елетін тағ ылым мен сабақтың  қ оғ ам 
дамуы үш ін маң ызы зор. Сонымен бірге ж аң а к ө зқ арастардың , ж аң а 
концептуальды тұж ырымдардың  қ аж ет ек ендігін ғ алымдардың  
өздері де қ уаттайды. Бұ л тұ рғ ыда З.Алдамж аровтың  тө мендегі п ік ірі 
өте орынды: «Жалпы дұ рысы  - ұлыларды бір -бірімен салыстыра 
қарауғ а ә уестенбеу. Өйтк ені, ұ лылар бір -бірінің айнытпай қ ұ я 
салған мү сіні емес. Ойым ызды нықтап  қ айталап ж атқ анымыз, 
олардың ұ лылығ ы да сол ө зіндік  ж ек е дара қ асиетінде, 
қайталанбайтын дарындылығ ында, ар -ожданында, еңбегінде, ө зіне 
ғана тә н болмысында» / 36/ .                                

 «Адамзат тарихы мемлекеттік биліктің алмас қ ылышт ай өтк ір 
құ рал ек енін қ апысыз дә лелдеді. Ол к емелдің  к емеліндей ғ ана 
тұлғ аның , яки тұлғ алардың  қ олында ж арқ ылдап, елдің  бойындағ ы 
дерт пен кеселді сылып тастауға пайдаланудан басқ ағ а сілтенбеуі 
керек,-деп жазды белгілі тарихшы  Х.Әбж анов, - Дәстү рден, ресм и 
заңдардан биік  тұ рғ ан мемлек еттік  билік  отар елдің  ғ ана емес, ө з 
халқын да қ ұ рбандық қ а шалып ж іберуге баратынан фашистік  
Германия, пол поттық Кампучия тағ дыры дә лелдеп берді. Тарихтың  
тағдыры билік  пен билеуш інің  қ олында» / 37/ .  

Әбілқ айыр мен Абылай сияқ ты хандардың сұ ң ғ ыла саясатының  
арқасында қ азақ  елі    қ азіргі қ оныстанғ ан ж ерінің  шек арасынан 
әріге алшақ тамай, геосаяси тұ рғ ыдан ұ тымды ареалғ а ие бола 
отырып, «сенікі, менікі» деген көрш інің  к ө ң іл тарлығ ынан туғ ан 
қыспағ ынан аман ш ық ты. Сол саяси сарабда л қағ ида мен қ исын 
бүгінгі тұ ң ғ ыш президентіміздің  сыртқ ы саясаттағ ы сындарлы 
стратегиясымен ұштасып ж атыр. Қ азір тек  найзаның  ұ шы, 
қылыш тың  к ү ш імен ғ ана емес, геосаяси к ү штер арасалмағ ы мен 
полярлық п ік ірлердің  паритетін бағ амдаудан туындайтын так тик а 
мен стратегияның қ айшылық сыз бірлігінен тұ ратын талғ ампаз 
парасат арқылы ғ ана ұ лттық  қ ауіпсіздігімізді сақ тауғ а мә ж бү рміз.                                          
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*** 
В этой статье рассматривается опыт и  уроки прошлого и 

настоящего, делается сравнительный анализ политики великого 
казахского хана Абулхаира, правившего казахским народом в лихие  
годы, которые были роковыми для её независимости, и Первого 
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в период 
независимости казахской нации, как политика мирового масштаба. 

*** 
In this article a Kazakh outstanding khan Abilkhair Khan's policy 

during the period the Kazakh nation was about to lose its independence and 
that of the Republic of Kazakhstan first president N.A.Nazarbayev within the 
time the Kazakh nation declared its independence are thoroughly 
investigated being compared to each other as well as Nazarbayev's political 
experience and lessons are specified 
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Шайхиев Т.Т.- оќытушы, 
М. Ґтемісов атындаєы БЌМУ 

 
ТЈУЕЛСІЗДІК – ЌАЗАЌ РУХЫНЫЅ ЌАЙНАР КҐЗІ 

 
Біздіѕ тјуелсіздігіміз – бўл тек ќана ќоєамдыќ саяси ќайта ќўру 

емес. Бўл елеулі деѕгейде, біздіѕ јрќайсымыздыѕ толысуымыз. Бўл - 
ґмірлік ќўндылыќтарды, тіптен ґмірдіѕ ґз мјнін саналы тїрде ќайта 
парыќтау.  Бўл - јлемдік ґркениет ќўшаєына халыќтыѕ жјне біздіѕ 
јрќайсымыздыѕ ќайта оралуымыз.  

Тјуелсіздікке халќымыз оѕай ќол жеткізген жоќ. Тјуелсіздік 
жолында ґткен аєа ўрпаќ ќаны мен ќиналысы жатыр.  Алаштыѕ ґр 
ўлдары мен желтоќсанныѕ жалын жастарыныѕ ќасиетті арманы мен 
бізге ќалдырєан аманаты жатыр. Еліміз тјуелсіздігін, ґркендеуі мен 
тўраќтылыєын кґзіміз кґріп отырєан, біз баќытты ўрпаќпыз. 
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Бўл тек ќана баќыт емес, бўл - ќасиетті міндет. Асыл аєаларымыз бен 
апаларымыз жол ашып берген ел тјуелсіздігін ардаќтап, ќўрметтеу - 
біздіѕ јрќайсымыздыѕ жеке ўлы міндетіміз. 

Енді егеменді еліміз ґткен тјуелсіздік белестеріне, еліміздіѕ ќазіргі 
келбетін ќалыптастырєан маѕызды тарихи оќиєаларєа ќысќаша шолу 
жасап ґтелік. 

Республика егемендігініѕ орныєуымен ќатар Республика 
Президентін бїкілхалыќтыќ сайлау ќажеттілігі туындады. Ќазаќ           
КСР-ніѕ Жоєарєы Кеѕесі 1991 жылєы ќазанныѕ 16-даєы Ќаулысында 
1991 жылєы 1 желтоќсанда сайлау ґткізуді белгіледі.  1991 жылєы                  
1 желтоќсандаєы Бїкілхалыќтыќ сайлау ќорытындысымен                          
Н.Ј. Назарбаев Ќазаќстан Президенті болып сайланды.  

КСРО-ныѕ ыдырау їрдісін тездеткен 1991 жылғы  тамыз бїлігі 
1991 жылдыѕ ќазанына ќарай кґптеген республикалардыѕ ґз 
тјуелсіздігін жариялауына септігін тигізді. 1991 жылдыѕ                             
16 желтоќсанында ЌР Тјуелсіздігі туралы Конституциялыќ заѕ 
ќабылданды. Осы заѕныѕ 1-ші бабынан бастап-аќ жаѕа ќўрылєан 
республика ґзін тјуелсіз, демократиялыќ жјне ќўќыќтыќ мемлекет 
ретінде жариялады.  

1991 жылы 2 ќазанда єарыш кемесі ќазаќ жігіті Тоќтар 
Оѕєарбайўлы Јубјкіровті єарышќа алып ўшты. Ќаншама жыл ґз 
жерінен талай батырларды єарышќа ўшырып келсе де, ќазаќ елі 
тўѕєыш рет дала ќыранын заѕєар кґкке самєатты.  

1992 жылдыѕ ортасына ќарай Ќазаќстанды тјуелсіз мемлекет 
ретінде жер шарыныѕ жїзден астам елі таныды. Еліміздіѕ кґк байраєы 
БЎЎ-ныѕ єимараты алдында желбіреді. 

Ќазаќстанныѕ тјуелсіз мемлекет болып ќалыптасуы кезек 
кїттірмейтін міндет ретінде оныѕ мемлекеттік нышандарын 
ќабылдауды талап етті.  Бїкілхалыќтыќ талќылаудан кейін 1992 жылы 
маусымда Жоєарєы Кеѕестіѕ сессиясы республиканыѕ жаѕа 
мемлекеттік Туы мен Елтаѕбасын бекітті. Сол жылєы желтоќсанда 
Республика Јнўраныныѕ жаѕа мјтіні ќабылданды.  

Тјуелсіз мемлекет болєан Ќазаќстан отаршылдыќ езгіге тїскен 
соѕєы 200 жылдан астам уаќыттан кейін дїние жїзі ќазаќтарыныѕ 
тўѕєыш Ќўрылтайын ґткізуге мїмкіндік алды.  Јртїрлі кезеѕдерде 
Отанын тастап кетуге мјжбїр болєан  жер шарыныѕ 13 елінен келген 
отандастарымыз Ќўрылтайєа ќатысты. Бўл жиынды ґткізу жјне оєан 
шетелдік отандастарымыздыѕ ґкілдерін шаќыру шын мјніндегі 
адамгершілік кґрінісі жјне јкімшіл-јміршіл басќару жїйесініѕ 
ќатігездігінен ґз елін, ґз жерін тастап, шет елдерге ауа кґшіп кеткен 
ќандастарымыздан кешірім сўраудыѕ айєаєы болды.  

1993 жылы 15 ќарашада ЌР Президентініѕ Жарлыєымен ўлттыќ 
валюта - теѕге енгізілді.  Ќазаќстан їшін ґзіндік ўлттыќ валюта енгізудіѕ 
тек экономикалыќ ќана емес, зор  саяси мјні де болды. Ќазаќстанныѕ 
ўлттыќ валютаєа ґтуі республикада јлеуметттік-экономикалыќ реформа 
беталысын тјуелсіз мемлекет ретінде жїргізуге мїмкіндік берді.  

 
1996 жылы 6 шілдеде Республика Жоєарєы Кеѕесініѕ депутаттары  

жан-жаќты талќылап, ЌР астанасын Алматы ќаласынан Аќмола 
ќаласына кґшіруге шешім ќабылдады.  

1997 жылы 8 ќарашада Аќмолаєа мемлекеттік рјміздер 
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эталоны жјне  ЌР Президентініѕ байраєы  жеткізілді.  
1997 жылы 10 желтоќсаннан бастап Аќмола Ќазаќстан 

Республикасыныѕ ресми астанасы болды.  Жергілікті атќару жјне 
ґкілеттік органдар ґтініштерін, Аќмола ќаласы тўрєындарыныѕ тілегін 
ескере отырып жјне мемлекеттік  ономастикалыќ комиссиясыныѕ  
ўйєарымы негізінде 1998 жылы 6 мамырда Елбасы Н.Ј. Назарбаев 
Аќмола ќаласын Астана ќаласы деп атауєа Жарлыќ шыєарды.  

1998 жылдыѕ 10 мамырда жаѕа Астананыѕ ресми тўсаукесері 
болып ґтті.  

Тјуелсіз қ азаќ елініѕ ХХІ єасырдыѕ бастапќы онжылдыєындаєы 
аса ірі, бїкілјлемдік кґлемдегі саяси жетістігі Солтїстік Америка, Еуропа 
жјне Орталыќ Азияда орналасќан  56 елді біріктіретін ЕЌЫЎ–ғ а 
тґраєалыєы жјне осы бір јлем халыќтары таєдыры їшін аса жауапты 
ќызметтіѕ лайыќты нјтижесі ретінде 2010 жылєы Астана 
Декларациясыныѕ ќабылдануы болды. 

Біріккен Еуропа деѕгейінде осындай саяси шешім ќабылдануына 
ќандай сыртќы жјне ішкі факторлар јсер етуі мїмкін? Ќазаќстанныѕ 
саяси жїйесі јлемдік деѕгейдегі жауапкершілік алуєа толыќ ќабілетті 
ме? ЕЌЫЎ-ғ а тґраєалыќ Ќазаќстанєа ќандай сыртќы саяси 
дивиденттер беруі мїмкін? ЕЌЫЎ-ғ а тґраєалыќ Ќазаќстандаєы адам 
жјне азамат ќўќыќтарыныѕ толыќ саќталуы мјселесіне ќаншалыќты 
јсер етуі мїмкін?  

Ќазаќстанныѕ ЕЌЫЎ–ғ а тґраєа болуына јсер етуі мїмкін 
сыртќы жјне ішкі саяси факторлар: 

Сыртќы факторлар:  
1. Ќазаќстанныѕ їш діни - ґркениет ќиылысында геосаяси 

орналасуы.  
2. Ќазаќстанныѕ јлемдегі мўнай ќорына бай мемлекеттердіѕ бірі 

болуы. 
3. ТМД елдерініѕ, еѕ алдымен, Ресейдіѕ Ќазаќстан 

кандидатурасын бір ауыздан ўсынып, толыќ ќолдау кґрсетуі. 
4. ЕЌЫЎ ыќпалын Азия елдеріне де тарату ќажеттілігініѕ ґткір 

ќойылуы. 
Ішкі факторлар: 
1. Елбасы Н.Ј.Назарбаевтыѕ халыќаралыќ орта мен елдіѕ ішіндегі 

орасан зор саяси беделі. 
2. Ўлтаралыќ келісім мен конфессияаралыќ ынтымаќтастыќтыѕ 

жоєары деѕгейі. 
3. Саяси тўраќтылыќ пен экономикалыќ ќарќынды дамудыѕ 

мыќты їйлесімділігі. 
4. Еліміздіѕ сайлау жїйесініѕ барлыќ Еуропа елдерінде 

ќабылданєан теѕдестірілген, яєни партиялыќ  тізіммен сайлау жїйесіне 
кґшуі. 

1992-2000 жылдары аралыєында Президент Жарлыќтарымен 
экономикалыќ реформаларды тереѕдетуге баєышталєан тґрт 
баєдарлама бекітілді. Осы баєдарламаларды жїйелі іске асыру  ел 
экономикасыныѕ кїрделі ќўрылымдыќ ґзгерісіне јкелді. Осы жылдар 
ішінде кјсіпкерлік, орта жјне шаєын бизнес тўраќты дамуына ќол 
жеткізіліп, ќазаќстандыќтар бойында жеке меншікке  ќўрметпен ќарау 
сезімі ќалыптасты.  

Ірі-ірі мемлекеттік кјсіпорындарды  басќаруда, 
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бїкіл јлемдік тјжірибеге сїйенген жаѕа менеджмент талаптары енгізілді.  
Елімізде нарыќ талаптарына толыќ жауап беретін жаѕа салыќ жїйесі 
енгізіліп ныєайды.  

Жас мемлекетке барлыєын  басынан бастап, дамудыѕ жаѕа 
баєытын таѕдауєа тура келді. Еѕ бастысы біздіѕ елімізді сыртќы јлемніѕ 
толыќќанды јріптес ретінде тануы ќажет еді. Ќазіргі таѕда осы басты 
маќсат толыќ орындалєанын ныќ сеніммен айта аламыз.  

Ќазаќстан ґзініѕ барлыќ кґршілері Ресеймен, Ќытаймен, 
Ґзбекстан, Ќырєызстан жјне Тїркіменстанмен шекара мјселелерін 
толыќ реттеді. Јлемніѕ ядерлік державалары ќазаќ елініѕ тјуелсіздігі 
мен ќауіпсіздігіне ресми тїрде кепілдік берді.  

Табанды жїргізілген саяси реформалар ќорытындысында 
Ќазаќстан батыстыќ демократия ўстанымдары мен шыєысазиялыќ 
мемлекеттердіѕ алдыѕєы ќатарлы тјжірибесіне негізделген жјне 
ґзіміздіѕ кґпўлтты ќоєам ерекшеліктеріне сїйенген тјуелсіз мемлекеттік 
ќўрылымєа ие болды. Ќазаќстандыќтар демократия жарлыќпен 
енбейтіндігін, оны јрќайсысымыз ґз санамыздан саралап ґткізуіміз 
ќажеттігін тїсінді. Демократияныѕ негізгі базалыќ ўстанымдары, атап 
айтќанда, сґз бостандыєы, јділетті сайлау, билік бґлінісі, 
кґппартиялылыќ, ќоєамдыќ институттар, азаматтыќ ўйымдар, тјуелсіз 
сот - мўныѕ барлыєы да елімізде бар. Осы жетістіктерді пайдалана білу 
билікке емес, ґзімізге, біздіѕ саяси-ќўќыќтыќ санамыздыѕ жетілуіне 
тјуелді. 

Ќазаќстандаєы јлеуметтік ґзгерістер экономикалыќ 
трансформация кезеѕінде жеѕіл ґтіп келе жатќан жоќ. Тјуелсіздіктіѕ 
алєашќы кїндерінен бастап-аќ Елбасы јлеуметтік ґзгерістердіѕ халыќ 
їшін, халыќ ќолдауымен єана іске асырлатындыєын баса кґрсетіп 
келуде. Осыныѕ ќорытындысында зейнетаќы реформасы, 
тўрєындарды јлеуметтік ќорєау мен жеѕілдіктер беру, еѕбек нарыєын 
ныєайту, јлеуметтік саќтандыру жїйесін ќўру жјне т.б. шаралар 
Ќазаќстан халќы ќолдауыныѕ арќасында оѕ нјтижелерге ќол жеткізді. 

Ќазіргі таѕдаєы экономика - бўл білім мен алдыѕєы ќатарлы 
технологияєа негізделген инновациялыќ экономика. Сол себепті де 
білім беру сапасы халыќ ґмірі сапасыныѕ еѕ басты кґрсеткіші болып 
табылады. Егер біз алдыѕєы ќатарлы дамыєан елдер сапына тўрєымыз 
келсе, мемлекет саясатында білім беру ісіне приоритетті басымдыќ 
беру ќажет.   

Экономиканы тїпкілікті реформалауєа баєыт ўсталып, ќысќа 
мерзім ішінде нарыќтыќ реформалар жїргізілді, тиісті заѕды негіз 
жасалуєа ќол жеткізілді. Ќазіргі таѕда Ќазаќстан экономикалыќ даму 
ќарќыны жаєынан ТМД елдерініѕ кґшбасшысы екені - мойындалєан 
факт. Елбасы Жолдауында келтірілген, Ресей єалымы, академик             
А. Аганбегянныѕ " бїгінгі таѕда екі ел Ќытай мен Ќазаќстан еѕ жоєарєы 
экономикалыќ даму ќарќынына ие" деген пікірі осыныѕ дјлелі. 

Ќазаќстанда тўѕєыш рет, экономикалыќ дамуды басќарудыѕ 
жаѕа жїйесі - ўлттыќ инновациялыќ жїйе ќўрыла басталды. 
Экономикалыќ дамуда, ел экономикасын шикізаттыќ тјуелділіктен 
босату маќсатында туризм, мўнай-газ машина ќўрылысы, тамаќ жјне 
тігін ґнеркјсібі, темір жјне ќўрылыс материалдары ґнеркјсібі 
салаларына баса назар аударылады. 

Ґздеріѕізге белгілі, 2011 жылы 3 сјуір кїні ЌР Президентін 
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бїкілхалыќтыќ сайлау ґтті. Осы сайлауда ќазіргі Елбасымыз                      
Н.Ј. Назарбаев толыќ мјнді жеѕіске жетті. Парламент Мјжілісі 
сайлауында Елбасы саясатыныѕ тірегі «Нўр Отан» Халыќтық  
Демократиялыќ партиясы айќын басымдыќпен жеѕіске жетті. Бўл 
жеѕістер тек демократиялыќ ўстанымдар жеѕісі єана емес, бўл 
еліміздегі ўлтаралыќ татулыќ пен келісім, саяси тўраќтылыќ пен 
экономикалыќ  ґркендеу жеѕісі болды. Бўлар шын мјніндегі халыќ 
жеѕісі болды.  

Н.Ј. Назарбаев бїкіл јлемге табанды реформатор ретінде 
танылды. Ќазаќстан халќы ґз кґшбасшысына тїпбасымен толыќ сенім 
білдіретіндіктерін осы сайлау арќылы бїкіл јлемге паш етті. Елбасы 
саясатыныѕ ўшында кїшті мемлекеттік билік пен меншік кґптїрлілігіне 
негізделген либералды экономикалыќ даму тўрды. Ќазаќстан халќы 
мен демократиялыќ даму жолында ґз ўстанымдарын ќалыптастырєан 
еліміздегі ыќпалды саяси кїштер Елбасы саясатыныѕ дўрыстыєын кјміл 
тїсініп, ґздерініѕ толыќќанды ќолдауын ќамтамасыз етті.  

Ґткен сайлау науќаныныѕ барлыќ Халыќаралыќ нормалар мен 
талаптарєа сай ґткенін халыќаралыќ баќылаушылардыѕ ґздері 
мойындап отыр. Елбасы сайлаудыѕ јділ де таза ґтетіндігіне еѕ басынан-
аќ кепілдік  берді жјне ґткен сайлау науќаны осы кепілдікті аќтап 
шыќты. Бўл - біздіѕ халќымыздыѕ сайлау мјдениетініѕ жаѕа белеске 
шыќќаныныѕ айќын кґрінісі. Ќазаќстан  халќы демократия біз їшін тек 
јдемі сґз єана емес, наќты ґмір мўратымыз екенін, ґздерініѕ ґркениетті 
саяси диалог пен ќарым-ќатынасќа јзір екендіктерін кґрсетті. Ел 
болашаєы мен дамуы  кґшеде емес, саяси билік пен халыќ арасындаєы 
конструктивті диалогта екендігін кґрсетті. Біздіѕ ґркениетті ел болып 
ќалыптасуымыз тек саяси билік міндеті єана емес, біздіѕ 
јрќайсымыздыѕ жеке жауапкершілігіміз бен міндетіміз екенін кґрсетті.  

Бўл сайлауларда халќымыз, алдаєы жылдар ішінде елімізді 
экономикалыќ жаѕєыртуєа баєытталєан реформалар сјтті ґтіп, 
республикамыз јлемдегі еѕ жоєарєы дамыєан елу мемлекет ќатарына 
ґтуі їшін дауыс берді. Бўєан жетудіѕ алтын ќазыќтары Елбасы ўсынєан 
ґнеркјсіпті-инновациялыќ стратегия, ауыл шаруашылыєын ґркендету 
баєдарламасы, тўрєын їй ќўрылысы мемлекеттік баєдарламасы, білім 
беру мен денсаулыќ саќтау салаларына кететін ќаржыны їш есеге 
ґсіру, жалаќы мен зейнетаќы мґлшерін екі есеге ґсіру, орта жјне шаєын 
бизнесті дамыту болып табылады. 

Міне, тјуелсіздіктіѕ жїріп ґткен жолы осындай.  
Ќазіргі ел дамуыныѕ болашаќ моделі - айтарлыќтай айќын да аян 

јлемдік интеграция їрдісінде  тату кґршілестікке, ґзара тїсіністікке жјне 
сенімге негізделген јлемдік ќоєамдастыќтыѕ барлыќ мїшелерімен теѕ 
ќарым-ќатынастыѕ адастырмас нысаны.  

Осындай контексте ґздігінен даму мен ґздігінен шыѕдалудыѕ ішкі 
саяси векторы да јрі айќын, јрі  аќиќат болмаќ белгілі бір социум 
ретінде тјуелсіз  де тўраќты Ќазаќстанды орнату баєдарламасына 
ќатысты тайќымас талапќа їштіктіѕ біртўтастыєы тўєыр бола алады, 
олар: ўлттыќ-азаматтыќ келісім, саяси жїйеніѕ эволюциялыќ дамуы 
жјне ашыќ та  ґркениетті типке баєытталєан экономиканыѕ толассыз 
трансформациясы. 

Јлемдік тјжірибедегі жаќсылыќ атаулыны бойєа сіѕіру жјне 
јлеуметтік-экономикалыќ прогресс жолына біздіѕ тереѕ тамырлы 
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ўлттыќ дјстїрімізді жўмылдыру – міне, табыстыѕ кілті, міне, 
Қ азаќстанныѕ тўраќты да гїлденіп кґркейетін жолы.  

Біздіѕ мызєымайтын жјне дау-дамайы жоќ ґзекті ойымыз: ўлттыѕ 
ќауіпсіздігі мен мемлекетіміздіѕ саќталуы. Бўл реттегі айќын да аќиќат 
хал негізінен ґзімізге єана, ґзіміздіѕ бай  мјдениетімізге, адамгершілік жјне 
ресурстыќ мїмкіндіктерімізге табан тірегеніміз абзал.  

Біз ґз жолымызда тоќыраулардыѕ болмауы їшін кепілдік бере 
алмаймыз. Алайда, біздіѕ ќоєамныѕ негізінде жатќан кґпєасырлыќ 
тјжірибе мен дјстїрдіѕ кез-келген тоќыраудан абырой арќалатып жјне 
пайдаєа кенелтіп алып шыєатынына кепілдік бере аламыз. Бўл біздіѕ 
ќолымыздан келеді. Біздіѕ халыќтыѕ бойында буырќанєан 
интеллектуалды жјне рухани кїш-ќуат бар.  

Ќазаќтыѕ сана-сезімі ґткендегі, ќазіргі тарихтыѕ толќынында 
ґзініѕ ўлттыќ «Мен» дегізерлік ќасиетін тїсінуге тўѕєыш рет енді єана 
мїмкіндік алып отыр. Біраќ бўл мїмкіндік ќана, ол шындыќќа, тек 
ќазаќтардыѕ єана емес, барлыќ ќазаќстандыќтардыѕ жаппай 
санасына орныќќан фактіге айналуы ќажет. Ал, осы міндет біздіѕ 
алдымызєа тек ќана, бір єана ўлы мїмкіндік тїрінде емес, ќатал 
ќажеттілік тїрінде де ќойылып отыр. Оны шешсек, біз тарихтыѕ 
ґзімізге шаќталєан мерзіміне сјйкес боламыз, тарихи болымсыздыќтыѕ 
бос ќуысында босќа ќарманып жїрмейміз.  

Ќазаќтар талай жерде тўтасымен ќырылып кетуге шаќ ќалды. 
Біраќ ґмірге ќўштарлыќ, азаттыќќа ќўштарлыќ жыєылєан еѕсені ќайта 
кґтеріп, тјуекелге бел буєызды. Ќанша ќиындыќ кґрсе де, абзалдыєы 
мен сабырлылыєын, басќа халыќтарєа деген сыйлаушылыєын саќтай 
білген халыќты, ХХI єасыр табалдырыєын аттап, ґз талайын таєы бір 
сынап кґргелі отырєан тјуекелшіл ўлтымызды маќтаныш тўту - біздіѕ 
осы халыќ ўл-ќызы ретіндегі парызымыз. 
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Статья освещает проблему независимости в контексте 
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духовного развития казахской нации. Независимость была 
выстрадана несколькими поколениями народа. Путь независимости 
за двадцать лет развития тоже не был безоблачным. Молодому 
государству пришлось пройти нелегкий путь от бывшей 
колониальной страны до современной державы, признанной во всем 
мире как одна из динамично развивающихся стран мира. Статья 
прослеживает двадцатилетний путь независимого развития страны, 
показывает достижения и выдающуюся роль первого Президента Н.А. 
Назарбаева в становлении молодого государства. 

*** 
  The article covers the problem of independence in the context of spiritual 

development of Kazakh nation. Independence was suffered by several 
generations. The independence path was not cloudless for the                 20 
years of development. The young nation had to pass a hard way from the 
former colonial country to the modern empire recognized all over the world 
as one of the dynamically developing countries in the world. The article 
traces the twenty-year path of the country’s independent development, 
displays the achievements and outstanding role of the first President 
Nazarbayev N.A. during the formation of the young nation.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО 
КАЗАХСТАНА В 1917-1991 гг. 

   
С установлением советской власти были внесены некоторые 

изменения в административно-территориальное устройство региона. 
Перед проведением переписи 1926 года административная структура 
Западного Казахстана включала две губернии – Актюбинскую и 
Уральскую, а также Адаевский уезд, образованный в 1920 году из 
бывшего Мангышлакского уезда, входившего в состав Закаспийской 
области. В состав Актюбинской губернии входило 4 уезда, а в состав 
Уральской губернии - 5 уездов. Адаевский уезд включал в себя                     
26 волостей и,  в отличие от других частей региона, отличался 
чрезвычайной однородностью национальной структуры. По данным на              
1925 год в составе уезда числилось 128 484 человека. Основную массу 
населения данного уезда составляли казахи, а  русское население 
составляло лишь около 2 % [1,с.31].  

В 1925г. в результате нового административно-территориального 
деления Уральская  и Букеевская губернии были объединены в одну 
Уральскую, при этом Букеевская реорганизовалась в уезд. На 
объединённом губернском съезде Советов 16 марта 1925 г. говорилось, 
что объединяются «две губернии экономически и хозяйственно слабые». 
В выступлении председателя ЦИК КАССР Мендешева была дана 
характеристика этнического состава населения нового образования: 
«Все население состоит из 3 групп – казахской, казачьей и 
переселенческой. После объединения количество 



 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

77 

коренного казахского населения будет составлять 600 тыс. человек. 
Городское население не более 5%.  В 1927 году Илекский уезд был 
полностью реорганизован: Бурлинская волость вошла в состав 
Уральского уезда, остальные пять волостей отошли от Уральской 
губернии.  2 – в Оренбургскую,                       3 – Лубенская, Чиликская 
и Карачаганакская – в Актюбинскую. Ранее был ликвидирован 
Калмыковский уезд, а его волости – распределены между Уральским, 
Джамбейтинским и Гурьевскими уездами. [2,с.100]. 

На протяжении советского периода вносились изменения в 
название областей, изменялась внутренняя структура, но внешние 
границы региона остались неизменными. В 1973 году была образована 
Мангышлакская область, входившая ранее в состав Гурьевской 
области.   

Октябрь 1917 года внес качественные изменения в политическую 
и экономическую ситуацию на всем пространстве бывшей Российской 
империи. Составными элементами политики советского правительства 
в социально-экономической сфере стали: ликвидация института 
частной собственности, свертывание товарно-денежных отношений, 
тотальная национализация промышленности, изъятие у крестьян хлеба 
по принципу продовольственной разверстки, введение всеобщей 
трудовой повинности, организация трудовых армий, милитаризация 
труда рабочих и ряд других мер. Эта система сложилась не сразу из 
единовременных мер, а из ряда декретов и постановлений Советской 
власти, которые постепенно сложились в некую целостность, позднее 
получившую название «военный коммунизм». На содержание политики 
«военного коммунизма» серьезное влияние оказали идеологические 
догмы, а также революционное нетерпение большевистских лидеров. 
Форсированные социально-экономические преобразования в 1918 – 
1921 гг. вкупе с развернувшимися военными действиями коренным 
образом изменили хозяйственный облик Западного Казахстана. 
Большевистский режим, проводя систему натуральных хозяйственных 
отношений, зашел гораздо глубже, чем этого требовали условия 
гражданской войны. Вскоре стало очевидно, что политика "забегания" 
вперед привела к катастрофическим последствиям и завела страну в 
глубокий и политический кризис. Страшным последствием трехлетней 
практики хозяйственных экспериментов в Казахстане стал массовый 
голод. По данным Казстатуправления голод 1921 года охватил 
территорию нескольких губерний с площадью 1.048.100 десятин и 
населением в 2.653.340 человек. По неурожайным губерниям, а эта 
Оренбургская, Кустанайская, Актюбинская, Букеевская в 1921году 
было собрано только 4.719.391 пудов хлеба, когда только прожиточная 
норма по этим же губерниям составила 22.105.864 пуда, то есть в семь 
раз больше [3,с.383, 428]. 

В целом по региону, голод начала 20-х годов нанес даже больший 
ущерб, чем гражданская война. Только в Уральской губернии посевные 
площади сократились, по сравнению с 1917 годом  с 410,5 десятин до 
165,9 тысяч. В Букеевской губернии осталось только 20% довоенного 
поголовья скота. Огромное количество людей погибло в результате 
голода. Только по четырем уездам: Уральскому, Илекскому, 
Джамбейтинскому и Калмыковскому за 1921 год, без учета городов, 
жертвами голода стало 47 289 человек [4,с.181]. 
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Как видим, последствия голода оказали разрушительное 
воздействие на демографические процессы в регионе. Очень 
усугубилось сложившееся положение в связи с оживлением борьбы 
противников советской власти. Это противостояние получило название 
борьбы с бандитизмом. В течение почти двух лет с разной силой 
активности на территории Западного Казахстана шли ожесточенные 
бои, которые привели к значительным людским потерям, разорили 
множество населенных пунктов, вызвали сильнейшую хозяйственную 
разруху. Влияние проявилось более всего не  в прямых жертвах, а в 
опустошающем  воздействии на мирное население, которое было 
вынуждено вновь, как во времена  гражданской войны, спасаться 
бегством из родных мест. Бандитизм совпал по времени с массовым 
голодом, от чего демографическая ситуация в регионе значительно 
усложнилась. 

Относительно спокойный период развития наступил после                
1922 года. Постепенно восстанавливался хозяйственный облик 
региона, жизнь вступала в более спокойное русло. Наглядным 
подтверждением тому служат итоги переписи населения 1926 года, 
характеризующие картину занятости населения региона. По итогам 
переписи населения 1926 года 667 955 человек относились к категории 
самодеятельного или трудоспособного населения. Безработных лиц 
среди них насчитывалось  1780 человек, то есть процент занятости был 
довольно высоким. Преимущественным образом был развит аграрный 
сектор, при этом в экономической жизни села важную роль играли 
единоличные хозяйства. Идет формирование новых коллективных 
форм собственности, хотя немало было и людей, использующих 
наемный труд. По итогам переписи 1926 года, в целом, в масштабах 
региона, их насчитывалось 27 779 человек. Промышленный сектор был 
развит довольно слабо. К примеру, в Уральской губернии по итогам 
переписи 1926 года число работающих в фабрично-заводской 
промышленности составляло только 4058 человек [5]. 

Ко второй половине 20-х годов ХХ века наметились позитивные 
сдвиги в социально-экономическом развитии региона. Вступили в 
действие большинство промышленных предприятий, налаживалась и 
хозяйственная жизнь в аграрном секторе. Жители городов и сел 
постепенно привыкали к новым условиям жизни. Но оказалось, что 
впереди их ждали не менее сложные и трагические испытания. 
Прологом к ним стал экономический  кризис, разразившийся в 1927-
1928 годы. Начавшаяся с 1929 года всеобщая коллективизация, а 
затем ускоренная индустриализация и сопровождавшие их 
правительственные репрессии, еще более усугубили ситуацию 
[55,с.149]. Все это вкупе обернулось настоящей трагедией для 
населения региона. Голод начала 30-х годов унес тысячи человеческих 
жизней, снизились и показатели естественного движения населения. 
Все это привело к резкому снижению численности населения региона. 
Общая численность людских потерь за 1930-1934 годы  превысила 
255,9 тысяч человек [2,с.115]. 

Насколько тяжелая ситуация сложилась в регионе в эти годы 
показывают архивные материалы. По состоянию на 1 января                    
1932 года в Западно-Казахстанской области насчитывалось 14 950 
хозяйств, а число крестьян, вступивших в колхозы, 
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составляло 77 217 человек. Из этого числа 18,2% не имели скота 
вообще, 62,5 % не имели крупного рогатого скота и 79 % не имели коз 
и овец. Как видим, трагичные последствия эти годы имели для 
развития животноводческой отрасли [6,с.28]. 

Темпы проведения коллективизации в регионе были довольно 
высокими. Уже в 1933 году на территории региона, в целом, 
насчитывалось 1153 колхоза, а в 1939 году их число увеличилось до 
1404 [7, Л.1,6].  

В конце 20-30-годов начинается активное промышленное 
освоение края. В эти годы велись обширные работы по исследованию 
природных ресурсов Западного Казахстана, в результате чего были 
обнаружены месторождения фосфоритов и боратовой руды. К 
примеру, на базе этих открытий был построен первенец химической 
промышленности нашей страны – Актюбинский химический комбинат, 
который был сдан в эксплуатацию в 1934 году [8,с.60].  

Кроме того, в эти годы в Западном Казахстане начинает 
действовать ряд новых предприятий. Важную роль в развитии 
промышленности региона играли артели промысловой кооперации, 
которые со временем переросли в крупные предприятия. 

В 1929 году в Уральске были открыты швейная артель имени 
Клары Цеткин, а также предприятие металлоизделий. В 1931 году был 
образован трест «Союз – Молоко», а в 1933 году – промышленное 
предприятие по ремонту тракторов [9,с.562].  

К 1934 году только в городе Актюбинске работало 22 различных 
предприятия, выпускавших продукцию на сумму 14 млн. рублей. Здесь 
в довоенные годы успешно шла добыча местных углей на шахтах 
Берчогура, разрабатывалась эксплуатация нефтепромыслов Жаксымая 
и Шубаркудука. В 1939 году в области начинается строительство 
первого предприятия черной металлургии Казахстана - Актюбинского 
завода ферросплавов, который вступил в строй в 1943 году [10, с.9,11]. 

В ноябре 1933 года начинает свою работу первенец  рыбной 
индустрии в Казахстане - Гурьевский рыбоконсервный рыбокомбинат, 
контингент работников которого начитывал 2391 человек. Годы 
предвоенных пятилеток стали временем качественного роста Урало-
Эмбинского нефтяного района. В разработку вступили новые 
нефтяные месторождения Байчунас, Искине, Кульсары, Косчагыл, 
Сагис. В результате значительно увеличились темпы добычи ценной 
продукции. Так, в годы Великой Отечественной войны Гурьевская 
нефтяная промышленность давала 800 тысяч тонн нефти в год 
[11,с.52,54]. 

В годы Великой Отечественной войны население региона 
принимает активное участие в борьбе против фашизма. Число 
мобилизованных в действующую армию по Западному Казахстану за 
период с 1941 по 1945 составило 237 284 человек. Из Актюбинской 
области на фронт было призвано 117 011 человек, из Западно-
Казахстанской – 74082 человека, из Гурьевской области – 40191 
человек, из Мангистауской области - 6000 человек. Общее число 
людских потерь, включая пропавших без вести, погибших во время 
военных сражений и в плену, умерших в госпиталях от боевых 
ранений составило по региону 92548 человек или 39% от числа 
мобилизованных [12,с.92,93].   
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Экономика региона переводится на военный лад. Промышленные 
предприятия областей региона увеличивают производство 
необходимых для нужд фронта товаров. Уральский мясной комбинат 
увеличил выпуск мясной продукции в 4 раза, эмбенские нефтяники 
повысили интенсивность труда в 2-3 раза. Ведется интенсивное 
строительство крупнейших объектов казахстанской индустрии 
Гурьевского нефтеперерабатывающего завода, Актюбинского завода 
ферросплавов. В годы войны регион стал перекрестком важных 
транспортных путей, во время Сталинградской битвы максимально 
увеличилось значение Каспийского моря [3,с.487,489]. 

В годы войны на территорию Западного Казахстана были 
эвакуированы жители охваченных военными действиями регионов, а 
также  промышленные объекты, государственные учреждения, многие 
из которых прибывали вместе с кадровым потенциалом. Согласно 
статистическим данным, только к концу 1941 года по региону было 
зарегистрировано 113 674 эвакуированных граждан [2,с.166].  Если по 
состоянию на 17 сентября 1941 года в Казахстан было эвакуировано 
36 предприятий, то 8 из них были отправлены на территорию региона. 
Контингент работников, эвакуированных совместно с предприятиями, 
составил в Актюбинске - 80 человек, в Уральске – 6430 человек. В 
Гурьевскую область за годы эвакуации прибыло 8399 человек, из 
которых 1276 приехало в качестве персонала эвакуируемых объектов 
[12, 204 б.]. Эвакуированные предприятия в кратчайшие сроки 
устанавливали оборудование для производства необходимой для 
фронта продукции. Так, эвакуированный на территорию Актюбинской 
области из Москвы завод рентгеноаппаратуры наладил выпуск 
обронной продукции (подрывная машина ПМ -1). Население региона 
продемонстрировало высокий пример трудового и боевого героизма. 
Только в Актюбинской области высокое звание Героя Советского Союза 
заслужили 35 человек [13,с.92, 94]. Такого же звания удостоились 33 
представителя Западно-Казахстанской области [3,с.490]. Западный 
Казахстан являлся одним из ближайших тылов Сталинградского 
фронта, оказав неоценимую помощь продовольствием, одеждой и т.д.  

Первые годы после окончания разрушительной войны были 
направлены на восстановление предпрятий промышленности, 
прослеживается рост развития скотоводства и земледелия. Две области 
региона – Актюбинская и Западно-Казахстанская - были охвачены 
целинным движением, что стало одним из факторов увеличения 
темпов развития земледелия. В 1966 -1970 гг. темп общего роста 
сельскохозяйственной продукции в Западно–Казахстанских областях 
доходит в среднем до 134 % в отличии от 1961 – 1965 гг. В эти годы 
только в хозяйствах областей Западного Казахстана получают урожай 
на 14% больше по сравнению с седьмой пятилеткой. Государству 
сдается сверх нормы 97,9 млн. пудов урожая, 20 тысяч тонн мяса,              
23 тысячи тонн молока, 36 тысяч центнеров шерсти.  В целом, 
развитию сельского хозяйства  Западного Казахстана в 1966 – 1990 гг. 
присущ прогресс в количественном и качественном отношении. Росту 
сельскохозяйственного производства, прежде всего, способствовало 
улучшение качества технологии обработки земли в урожайных 
колхозах и совхозах Западного Казахстана, то есть оправдало себя 
внедрение научной системы в зависимости от почвенно–
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климатических зон отдельных зон [3, с.491]. 
В послевоенный советский период происходит интенсивный рост 

индустриального потенциала Западного Казахстана. В регионе 
продолжали действовать часть эвакуированных предприятий, 
перестроившихся на выпуск мирной продукции. Продолжают свою 
работу предприятия местного значения. При заводах и фабриках 
открываются новые отделы, большое внимание придается 
рационализаторской деятельности и улучшению качества продукции. В 
Западно-Казахстанской области функционировали завод имени 
Ворошилова, завод «Омега», механический завод, швейная фабрика 
им. К.Цеткин и ряд других важных объектов народнохозяйственного 
значения. В начале 60-х годов была запущена Уральская ТЭЦ. Большое 
значение в экономическом развитии области сыграло открытие в 1977-
1978 г.г. Карачаганакского газоконденсатного месторождения. 
[14,с.179, 180]. 

На базе эвакуированного в Актюбинскую область в годы войны 
Московского рентгеновского завода было образовано  промышленное 
объединение «Актюбрентген», продукцию которого составили 
медицинское и спортивное оборудование, детские игрушки т.д. В 
области действовало машиностроительное предприятие 
«Актюбинсксельмаш», фабрика бельевого трикотажа и множество 
других объектов промышленности. В 1957 году здесь был построен 
завод хромовых соединений, широко развивалась строительная 
индустрия, транспорт, нефтедобывающая промышленность. 
Среднегодовая продукция нефти в области  к 1989 году составляла 
более 2 миллионов тонн продукции [10,с.13,15]. 

В 1966 году выпустил свою первую партию продукции – 
полиэтилен - Гурьевский химический завод. Крупным событием в 
экономической жизни региона стал ввод в действие нового 
водопровода Гурьев – Доссор - Макат в 1978 году, обеспечившего 
увеличение подачи воды на нефтепромыслы Макатского и Эмбинского 
районов. В 1961 году были открыты крупнейшие нефтегазовые 
месторождения Жетыбай и Узень, положивших начало новому 
нефтегазодобывающему району на Мангышлаке [11,с.55,57].  Первый 
эшелон мангышлакской нефти был отправлен на переработку летом 
1965 года, а спустя десять лет здесь добывалось уже сто миллионов 
тонн ценного жидкого топлива. Разработка богатого потенциала 
ресурсов области привела к интенсивному развитию 
газоперерабатывающей и химической отраслей промышленности. В 
1979 году начал свою работу завод пластических масс в городе 
Шевченко [8,с.50]. 

Как видим, советский период стал временем важных изменений 
в социально-экономическом развитии региона. Происходившие 
изменения оказывали непосредственное воздействие на 
демографические процессы. Население региона в эти годы значительно 
увеличивается вследствие активного притока извне, а процессы 
интернационализации советского общества  вызвали увеличение 
этнических компонентов в национальной структуре региона. За период 
с 1959 по 1989 годы население региона увеличилось с 1070,2 тысяч 
человек до 2111,1 тысяч человек. Удельный вес казахов в 
национальной структуре региона, по данным на 1989 год, составил 
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59,8%. Русские составляли 26,5%, украинцы - 5,5% и другие 
национальности – 8,1% населения Западного Казахстана [4,с.401]. 
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«Егемен еліміздің мемлек ет т ілігін , тәуелсіздігін , 
демократиялық қ ұ ндылық т арын айғ ақ т айт ын бірден –бір құ ж ат , 
бұл – Конституция. Ата заңымыздың  алдында ала -құ ласы ж оқ . 
Бәрім із де бірдей ж ауапт ы , бәрім із де бірдей м індет т ім із». 

Н.Ә.Назарбаев  
 

Егеменді мемлекетіміз осыдан тура 20 жыл бұрын 
демократиялық даму ж олын таң дағ ан. Осы уақ ыттан бастап 
еліміздің, ө з дамуының  қ ысқ а мерзімінде, негізгі  біздің  Ата 
заңымызда белгіленген ж ә не осы басты заң  талаптарымен ж ү ргізіліп  
отырған алғ аш қ ы Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың  мемлек еттік  
саясатты қолдану тиім ділігі дәлелденіп, халық аралық  қ ауымдастық  
алдында берік тұғ ырымына ие болды.  

Республикамыздағы ж ү ргізіліп  ж атқ ан реформалардың  ж ү зеге 
асуының бірде -бір себепкерлері, басқару формасы ж ә не 
Қазақ станның  унитарлық  біртұ тастығ ы, адам мен азаматтың  
құ қ ық тары м ен еркіндіктері, көп ұ лтты халқ ымыздың , баршаның  
игілігі жолындағы тұ рақ тылығ ы.  

Шындығында, тәуелсіздік  алғ аннан бері қ оғ амдағ ы барлық  
ұлттар мен ұ лыстардың  діни к онфессиялардың  татулық та, бұ зылмас 
бірлікте өмір   сүруіне, азаматтардың  қ ұ қ ық тары мен 
бостандықтарының  сақ талуына к епіл болып, демок ратиялы 
мемлекеттің негізін қ алағ ан мерейлі К онституция   күні десек  артық  
болмас. Ата Заңдағ ы «Қ азақ стан Республик асы ө зін  демок ратиялық , 
зайырлы, құ қ ық тық  ж ә не ә леуметтік  мемлек ет ретінде 
орнықтырады» деп атап к ө рсет ілген сөздер, бү к іл ә лемге к ү ннен -
күнге танымал бола бастағ ан тә уелсіз, егеменді халқ ымызды 
әйгілегендей.  

Иә, ө тпелі к езең нің  ауыртпалық тары аз болғ ан ж оқ . Сол 
сындардың бә рінен сү рінбей ө ттік , мұ ратымызғ а ж еттік . Ел де, адам 
да өзгерді, ө мірдің  қ ай саласы  болмасын, өзгеше сипат алып, ж аң а 
арнаға тү сті.  

Қазақ стан Республик асы қ азіргі Еуразия к ең істігіндегі ж ақ ын 
көрш ілес мемлек еттердің  мә дени, ә леуметтік  ж ә не эк ономик алық  
ықпалдасуында ерек ше белсенділік  байқ атуда. Әлемдік  саясатта 
ланкестік пен сепаратизмге, халықаралық  қ ылмысқ а қ арсы к ү ресте 
көрнек і р ө л атқарып, елімізде қ азіргі заманғ ы қ ұ қ ық тың , ұ лттық  
мемлекеттердің бір егейлігін сақтауда Ресей Федерациясы, Қ ытай 
Халық Республик асы сияқ ты мемлек еттермен иық  тіресіп бейбіт 
қарым -қатынас қ ағ идаларын бұ лж ыма й жақтауда.  

Демократиялық ж аң арулар мен ашық  қ оғ амғ а қ адам басқ ан 
алғаш қ ы ж ылдары Ата Заң ымызда бек ітілген к ө птеген қ ағ идалар 
қарапайым Қ азақ стан халқ ына ж ағ ымды ә серін тигізіп , ж ыл ө тк ен 
сайын өмірге терең  еніп, еліміздің  ж асағ ан эк ономик алық  ж ә не 
демократиялық қ адамдары нығ айып, к ө рк еюде. Бұ л дегеніміз, 
қазіргі ә леуметтік -нарықтық  ө згерістер уақ ытында ж астар арасында 
тәуелсіз елдің  Ата заң ының  қ ағ идаларын насихаттап, азаматтық  
белсенділік білдіріп, оларды әр адамның  к онституциялық  
құ қ ық тарын қ ұ рметтеуге б аулу. 

Қазақ стан Республик асының  К онституциясын ө рк ениетті 
дамыған елдердің  Ата Заң дарымен салыстыратын болсақ, олармен 
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пара-пар келеді және даму ж олындағ ы мемлек еттердің  шынайы 
қызығ уш ылығ ын білдіретін негізгі Заңымыз.   Сондықтан да тә уелсіз 
еліміздің ә рбі р азаматы осындай мәні зор Конституциямызды қ ұ рмет 
тұтуы қ аж ет.  

«Конституция» деген сөздің  латыннан аудармасы «қ ұ рылғ ы», 
«жарғы», «заң » деген мағ ыналарды білдіреді. Еж елгі Римде император 
билігінің к ейбір ак тілері осылай аталғ ан.  

Құ қ ық тық  мемлек еттің  бас ты қағ идаты - бұл заң ның  мемлек ет 
өмірінің  барлық  аумағ ын қ арауында, ә леуметтік  шығ уына, 
жынысына, ұлтына, дінге сенуш ілігіне қ арамастан, заң  алдында 
бәрінің  тең дігі. Алғ аш рет бұ л қ ағ идат толық  тү рде 1787 ж ылы АҚ Ш  
Конституциясына енгізілді. Бірақ Еуропа е лдерінің толық  тү рде 
конституционализм заңдылығ ына қ ол ж етк ізуі ү ш ін бір ғ асырғ а таяу 
уақыт қ аж ет болды.  Еуропада бірінш і к онституциялар 1791 ж ылы 
Франция мен Польшада қабылданғ ан. Конституцияның  басқ а 
құ қ ық тық  нормативтік  к есімдерден мынадай ерек шелік тер і бар 
екенін айта кету керек: 

- қоғ амдық  қ атынастардың  негізін қ алайды;  
- құ қ ық тың  негізгі бастауы болып табылады;  
- ең ж оғ арғ ы Заң дылық  к ү ш і бар;  
- оның ерек ше тә ртіппен қ абылдануы;  
- тұрақ тылығ ы.  
Конституция – мемлекеттің Негізгі  Заң ы, материалдық  мағ ына да 

ең алдымен елдегі адам мен азаматтың  қ ұ қ ық тары мен 
бостандықтарын ж ариялайтын, оларғ а к епілдік  беретін, сол сияқ ты 
елдегі әлеуметтік  қ ұ рылыстың  негіздерін басқ ару мен мемлек еттік  
құ рылымның  нысанын, орталық  ж ә не ж ергілік ті билік  органдарының  
негіздерін, олардың қ ұ зыреті мен ө зара қ арым -қатынастарын, 
мемлекеттік рәміздерді ж ә не Астананы айқ ындайтын ө к імдік  ак т.  

Алғаш  рет Қ азақ стандағ ы к онституциялық  қ ұ рылыс 
жайындағы сұ рақ ты ХХ ғ асырдың  басында Алаш  партиясының  
қайратк ерлері к ө терді. 1924 ж ылы азаматтық  с оғыстан к ейін 
автономиялы Қазақ  К ең ес Социалистік  Республикасы құ рылды, ал 
1924 жылы Қазақ станның  тарихындағ ы алғ аш қ ы Конституция 
қабылданды,            1936 жылы автономды Қазақ  Кең ес Социалистік 
Республикасы Одақтық  республикағ а ауыстыр ылып, КСРО құ рамын а 
кірді. Осыған байланысты 1937 ж ылы Қ азақ  Кең ес Социалистік  
Республикасының ж аң а Конституциясы қ абылданды.  

Еліміздің ж аң а К онституциясы (Негізгі заң ы) (1937 ж ылы                    
26 наурызда) заң к ү ш іне ене отырып, 11  тарауға ж инақ талып,                    
124 баптан тұрды.  

Біраз уақыт ө те к еле мемлек еттің  эк ономик алық , ә леуметтік -
саяси, рухани өмірінде ө згерістер болып, ж аң а Конституцияның  
пайда болуына әк еліп соқ ты.  

1977 жылы Кеңес одағ ының  басш ылығ ы мемлек етте дамығ ан 
социализмді құ руды шешті. Осы ж ыл ы одақтық  ж аң а К онституция 
қабылданды, ал 1978 ж ылы Қ азақ станның  ж аң а Конституциясы 
қабылданды. К іріспе 10 бө лімнен, 19  тараудан, 173 баптан тұрады 
(салыстырып қарасақ , бұ рынғ ы 1937 ж ылғ ы еліміздің  
Конституциясында 11 тарау, 126 бап, кіріспесіз әрі бө лімсі з болған 
еді). 
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Жоғарыда қ арастырылғ ан Кең естік  К онституцияларының  
заңдық  ә леуеті ол к езде толық  ашылуы мү мк ін емес еді. Өйтк ені, 
Конституциялардың саяси ж ә не идеологиялық  мә ндік  ж ағ ы 
басымырақ болып, алдың ғ ы қ оғ амдық  реттелуіне ж ол берілмегендігі 
айтпасақ та түсінік ті.  

Сөз ж оқ , к ейбір мә селелердің  сырлары, айталық , ж ек е 
институттардың реттелу ә дістері, тұ ж ырымдардың  айқ ындығ ы мен 
толықтығ ы, ж ек е органдардың  қ ызметін қ амтамасыз етудегі 
кепілдіктер жүйесі, қ ұ қ ық ты белгілеу мен орындау аясы аталғ ан 
Конституциялардың мә тіндерінде ж етерлік тей ашылмағ ан.  

Дегенмен де, кеңес заманында пайда болып, пә рменділік пен іск е 
асырылған азаматтардың  қ оғ амдық  тә ртіптің  сақ талуына 
қатысуының  ә р тү рлі нысандары мен тә сілдерінің  (мысалы, 
жолдастық соттар, халық  ж асақ тары , т.б) қа зіргі 
талпыныстарымызбен үндесуіне сабақ тастық тың  бір қ ыры деп 
қарауымызғ а ә бден болады.  

1990-1993 жылдар арасында республика тарихында аса маңызды 
саяси сипаты бар құ былыстар орын алды. КСРО –ның тарап, оның  
негізінде ТМД құ рылуы Қ азақ стан мемлек еті дамуын ың к елесі бір 
белесі еді. Егемендік алу жағдайында қ алыптасқ ан саяси ахуалдан 
туындаған ж аң а нормативтік  қ ұ ж ат қ абылдау қ аж еттігі ө зек ті 
мәселелердің  бірі болды.  

1993 жылғы 28 қ аң тарда Қ азақ стан Республик асын Жоғ арғ ы 
Кеңесінің  9 -сессиясының 12 -отырысында дүниеге  ж аң а К онституция 
келді. Оның басты ж елісі адамгерш ілік  қ ағ идаттарды дамыту негізінде 
Қазақ стан Республик асының  демок ратиялық , зиялы ж ә не біртұ тас 
мемлекет ретінде дүние ж ү зіне мә лімдеу еді.  

Алғаш  рет ж аң а Ата Заң ның  ең  ж оғ арғ ы заң дық  к ү ш і бар 
және оның тұ ж ырымдары тік елей қ олданылады делінді. Сонымен 
қатар мемлек еттік  тіл – қазақ  тілі, орыс тілі  - ұлтаралық  қ арым -
қатынас тілі, - деп бекітілді. 

Конституцияның қ ұ рылымына тоқ тар болсақ , к іріспе                             
(9 тармақтан тұ ратын к онституци ялық қ ұ рылыстың  негіздері; Ата 
заңның  мә тіні; ө тпелі к езең  ережелері), 4 бөлімнен ж ә не 21 т араудан, 
126 баптан құ ралғ ан болатын.  

Бұл Конституция ш ынына к елгенде ж алпы қ ұ қ ық тарын 
белгілемей, тек қана азаматтардың  социалистік  қ ұ қ ық тарын қ айта 
жариялады. Олардың заң ды нысандары 1995 ж ылғ а дейін ерк ін 
нарықтық  қ атынастардың  теж еуіш і болды. Бұ ғ ан мысал ретінде, сол 
Конституция 19-бабында нарықтық  қ атынастар мен к еліспейтін 
азаматтардың ең бек к е қ ұ қ ығ ын дек ларативті тү рде ж ариялануын 
келтіруге болады 

Тәуелсіздік  а лғаннан к ейін Қ азақ станның  алдында мемлек еттің  
жаңадан негізгі заң ын қ абылдау сұ рағ ы тұ рды. 1993 ж ылы тә уелсіз 
Қазақ станның  бірінш і К онституциясы қ абылданды. Кө птеген 
себептермен Қазақ станның  алғ аш қ ы К онституциясы қ азіргі таң дағ ы 
дамушы мемлекеттің қ аж етті лігін қанағ аттандыра алмады. Осындай 
мән -жайларға байланысты ж аң а К онституцияны қ абылдаудың  
қаж еттілігі туындады.  

 
Осы Конституцияны қабылдаудың  алдында ү лк ен 
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шығармашылық  ж ұ мыстар тұ рды. Қазақ стан Конституцияс ының 
жобасы Франция Конституциясынан алынған. 1995 жылы 30 
маусымнан 30 шілдеге дейін Конституцияның ж обасы бү к ілхалық тық  
талқылауғ а берілді. Талқ ылауғ а 33 мың  ұ ж ым, ү ш  миллионнан астам 
адам қатысып, К онституцияның  ж обасына отыз мың нан астам 
ұсыныстар енгізді. Осы талқ ылаудың  нә тиж есінде Конституцияны ң 
55-бабына 1100 түзетулер мен толық тырулар енгізілді.  

Республикалық референдумда ж аң а Конституцияны 82 пайыз 
қазақ стандық  қ олдады.  

1995 жылы 30 тамызда бүк ілхалық тық  референдумда қ азіргі  
қолданыстағ ы Қ азақ станның  К онституциясы қ абылданды. Міне,                  
16-шы жыл Конституция Қазақ стан халқ ы мен мемлек етінің  
құ қ ық тық  ө мірінің  мазмұ нын айқ ындайтын мемлек етіміздің  Негізгі 
Заңы отыр. Қ азіргі  ә лемдегі К онституцияның  тү сінігі бұ л қ ұ қ ық тық  
мемлекеттің Негізгі Заң ы болып табылады.  

1995 жылы 30 тамыздан бастап жаңа Конституцияның  
қабылдануымен Қ азақ стан дамуының  ж аң а к езең і басталды.  

Қазіргі таң ғ а дейін адам ж ә не азаматтың  ө мір сү руіне 
ыңғ айластыра к еле, Ата заң ымызғ а ү ш  мә рте ө згертулер мен 
толықтырулар енгізілді. Мұ ның  бә рі дамып к еле ж атқ ан қ ұ қ ық тық  
мемлекеттің к ереметтері десек  қ ателеспейміз.  

Конституциядағы адам қ ұ қ ық тарының  басымдылығ ы, заң  
алдындағы бә рінің  тең дігі Қ азақ станда мемлек ет пен азаматтық  
қоғ амды қ алыптастыруғ а негіз болады. Мемлек етте аталмыш 
қағ идаттарды орындау Қ азақ станды ш ынымен де дем ократиялық 
қоғ ам қ ұ руғ а ж етеледі. Демок ратия деген бә ріне рұ қ сат деген сө з 
емес, өйтк ені бә ріне рұ қ сат дегеніміз – иесіздікке апарып, 
бассыздыққ а ұ шыратады. Негізгі демок ратия қ ұ қ ық тық  тә ртіппен 
негізделеді.              1995 жылы Конституция біздің қ оғ ам өмірі мен 
мемлекетімізге осындай демократияның негізін  салды.  

Осыған байланысты атап ө тер ж ә йт, қ ұ қ ық тық  тә ртіпті сақ тау 
барлық мемлек еттік  органдардың  басты міндеті болып табылады, ал 
құ қ ық  қ орғ ау органдары ү ш ін бұ л тік елей міндет болып табылады.  

Осымен бірге қоғ амдық  даму бір орында тұ рмайды, ә рдайым 
мемлекеттік басқару ж ү йесін ж оғ ары сатығ а к ө теру ж ү ргізіледі, 
жаңадан ұ лттық  демок ратиялық  ү лгілерді қ айта қ ұ рулар 
қарастырылады, осының  бә рі ө згертулер мен толық тыруларғ а 
әк еледі, бұ л мемлек еттің  заң дарының  негізіне ғана емес, сонымен 
қатар мемлек еттің  Негізгі Заң ына да енгізіледі. Қ азақ стан 
Республикасының  16  жылдық тарихында оғ ан 1998 ж ылы, 2007 
жылы және                          2011 жылдары өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілді.  

Жаңа К онституция  - Қазақ с танның тө ртінш і Ата Заң ы (1937, 
1978, 1993, 1995). Оның қ ұ рылымы к іріспеден, 9  бөлімнен, 98  баптан, 
көптеген тармақ тар мен тармақ шалардан тұ рады.  

Жаңа Ата Заң да қ ұ қ ық тық  мемлек еттің  қ алыптасу бағ ыттары, 
азаматтардың қ ұ қ ық тары мен бостандық тары, соның  іш інд е жеке 
адамның ж ан -жақты ерк індігі, идеологиялық  ж ә не саяси ә р 
алуандығы, халық  билігін ж ү зеге асыратын демок ратиялық , 
экономикалық қ атынастардың  қ ызмет етуі ә лемдік  талаптарғ а 
сәйк естендірілген. Оның  нормалары тұрақ ты, ж алпы мә нде ұ зақ  
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жылдарға бейімделіп  тұж ырымдалғ ан.  
ҚР К онституциясы барлық  заң  салаларының  негізі болып 

табылады, ал оның нормалары басқ а заң дар ү ш ін басты қ ағ ида 
болып есептеледі. 

Еліміздің ж ү ріп ө тк ен қ иын ө тк елдерін сараптайтын Ата 
Заңдарымыздың  сабақ тастығ ын қ ырағ ы к ө збен астарлап, оның  оң -
теріс жағына баса назар аудару, адам қ ұ қ ығ ын, азаматтар мен 
мемлекет мүддесін қ орғ ау қ оғ ам алдындағ ы тұ рғ ан к ү рделі 
міндеттерге және ө зге де мә селелерге ерек ше к ө ң іл бө лу дер едік .  

Қазақ стан Республик асының  К онституциясын ө рк ениетті 
дамыған елдердің  А та Заңдарымен салыстыратын болсақ , біздің  заң  
олармен тең дә реж еде. Сондық тан да тә уелсіз еліміздің  ә рбір азаматы 
осындай мәні зор Конституциямызды қ ұ рмет тұ туы қ аж ет.  

Тәуелсіз мемлек етіміздің  барлық  ө мірін  реттеп отырғ ан 
Конституциямыздың мә ртебесі биік .  

 
Пайдаланылған  ә дебиет т ер т і з і м і :  

1. Қазақ ст ан Республик асы Конст ит уциясы 1998 ж. 
2. «Жазаларды орындау - Исполнение наказаний» журналы №08- 

2011г. 
3. «Заң ж ә не заман» ж урналы , 2011ж. 

*** 
В статье широко раскрыты история и периоды развития 

Конституции Республики Казахстан. 
*** 

In this article vide opened history and period of developing Constitions 
of Republic of Kazakhstan. 
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Қы ды рш аев А.С. - п.ғ.д., профессор,  
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ЖОҒАРЫ  ОҚ У ОРНЫ  СТУД ЕНТТЕРІНІҢ РИТОРИК АЛЫ Қ  

МӘД ЕНИЕТІН Қ АЛЫ ПТАСТЫ РУ АСПЕК ТІЛЕРІ  
   
Сөйлеу ә рек етінің   табиғ атын философиялық -дидактикалық 

тұрғ ыдан тану риторик аны  білім мен білік , дағ ды ж инақ тайтын 
ерекше ілім ғана емес, осының  негізінде мә дениеттің  тұ ғ ырлы 
құ ндылық тарына қ ол ж етк ізу арқ ылы риторик алық  мә дениет биігіне 
көтерілу тұ рғ ысында бағ алауғ а ж етелейді. Біздің ш е, риторик аны 
мәдениет саласында қ арастыру риторик алық   іс -әрек ет мә нін ің  
бұрын -соңды ак цент бе рілмей, елеусіздеу қалып к елген ж аң а  
бағыттарын айқ ындауғ а мү мк індік  туғ ызады.  

Риторикалық мә дениет турасында сө з қ озғ арда, ең  алдымен, 
көпш ілік к е еж елден мә лім, бір -бірінен алуан интерпретациялық 
тұрғ ыда  айырмаш ылығ ы бар «мә дениет» ұ ғ ымы туралы тоқ талу 
жөн. Мә селен,  қ азіргі  таң да адамзаттың  мә дениетк е қ атынасының  
кең к ө лемдегі ж ү йесі алғ а тартылуда. Онда  мә дениетк е қ атысты 
теологиялық к ө зқ арастан марк систік  к ө зқ арасқ а дейінгі, 
рационалистіктен эмотивистікке дейінгі, технологиялықтан 
символдыққ а дейінгі , жекеліктен субстанциялыққ а дейінгі, 
креативистіктен деструктивистікке дейінгі көзқ арастар талқ ығ а 
салынуда. Десек те, нәтиж еде мә дениеттануш ылар арасында 
мәдениет  туралы ортақ тұ ж ырымның  ж оқ тығ ы байқ алады. Бұ ғ ан 
мәдениет турасында шамамен бір ж ү з елу аны қтаманың  тірк елуі 
дәлел. Сондай -ақ, мәдениет  ұғ ымының  к ө п мә нділігі соң ғ ы 
жылдары жарық к ө рген  мә дениеттің  ж алпы теориялық  мә селелеріне 
арналған (М.Каган, Л.К оган, Б.Яросов, П.Гуревич, т.б.) монографиялық   
зерттеулерде де атап көрсетіледі. Бұ ғ ан Э.Тейлор,  Э.Кассирер, 
М.Хайдеггер, Г.Францев, З.Файнбург, Э.Маркарян, В.Сагатовский, 
Н.Чавчавадзе, Л.Кертман, В.Библер, Н.Злобин, Л.Коган, Б.Ерасов, 
В.Келле, М.Мамардашвили, Р.Тшуми, А.Щвейцер, И.Херман, А.Лосев, 
В.Краус, Л.Митрохин, В.Канке сынды зерттеушілердің т ұж ырымдарын 
қосың ыз. Мә дениет турасындағ ы п ік ірлер шоғ ыры алуан тү йіндер  
жасауға  ж етелейді.  

Сонымен мәдениет   дегенім із не?  Мә дениет  дегенім із  - қоғ ам 
мүш есі ретінде  адам баласының   бойына қ ұ рамына білім, ө нер, заң , 
мораль, салт-дәстү рлерге орайлас қ а білет,  дағдыларды қ амти 
жинақталғ ан к ешен; адамның  ө зіндік  ерк індік те к ө рінуіне бірден -бір 
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әсер етуш і тіл, ө нер, дін, ғ ылым іспеттес  ү деріс, оның  алуан қ илы 
сатылары; адамзат баласының биік  ө лш емдерді меж е тұ тып, оларды 
зерде сүзгісінен ө тк ізе , жоғарғ ы  құ ндылық тарғ а қ ол ж етк ізуі; 
материалдық, рухани қ ұ ндылық тардың  тұ тастығ ы; іс -әрек ет 
технологиясы; адам іс-әрек етінің  амалдары; ө мір сү ру салтының  
бағдарламасы; тығ ыз астаса тү йінделген қ ұ ндылық тар; қ оғ амның  
рухани келбеті; мәдениеттердің  диалогы; бұ рынғ ы ж әне қ азіргі 
кездегі  мәдени қ ұ ндылық тар ретінде айқ ындала негізделген 
адамның ш ығ армаш ылық  іс -әрек еті; ә леуметтік  іс -әрек ет барысында 
адамға тә н к ү ш -жігердің қ алыптасуы мен дамуына бірден -бір 
септесер іс-шаралар мен амалдардың ж ү йесі. Мә дениет руханилық   
ө ндіріс жүйесі ретінде  ө з қ ұ рамына рухани қ ұ ндылық тар мен білім -
бағдарларды туындатуды, сақ тауды ж ә не қ олдануды қ алайды, ал 
бұның  бә рі қ оғ ам мен адамның  рухани ә лемінің  қ ұ рамында 
қамтылмақ . Ендеше мә дениет іс -әрек еттің  мақ сат -міндеттері, ереже-
уәж дері ж ә не  қағ идаттары қ алыптасатын к ү ллі іс -қимылдың  рухани 
өлш емі іспеттес. Демек , мә дениет  - адам өмірінің  сан алуан қ ырын 
қамтамасыз етуш і барлық  іс -әрек ет ж ү йесінің  алғ ышарты ж ә не 
құ рамдас бө лігі сияқ ты адамзат іс -қимылының  рухани к омпоненті. 
Мәдениет адамды қ а лыптастырушы тұрғ ысында танылмақ , яғ ни іс -
әрек еттің  субъек тісін дамыту шарттары, қ оғ амдық  ө мірдің  тү рлі 
саласындағы адам іс -әрек етінің  амалдарын аталмыш субъек тіні 
меңгеруінің  шарттары ретінде к ө рінуі; адам іс -әрек етінің  барш а 
салалары арқылы ө тетін бірден -бір  қайталанбас ө зек ; адамды 
биіктете  отырып, оның ө міріне қ ұ ндылық  дарытар қ ұ рылым. 
Мәдениеттегі бастысы  - материалдық ж етістік тер емес, индивидтердің  
адами биік идеалдарға қ ол  ж етк ізуі; адамды ө зіндік  табиғ и  ш егінен  
алып  шығатын адами дамудың  бірт ұтастығ ы; ө зіндік  ж ек е ж етілу, 
өзің ді -өзің  таныту тұ рғ ысындағ ы ж ан -тәнімен ж асалғ ан іс -әрек ет;  
адамның рухани тұ рғ ыдан ж етілу шарттары ретіндегі ж ү йе, адам  
баласының бірден -бір ұмтылар ж арқ ын да таза, абсолютті идеалды 
тұрғ ыдан ж етілуі. Мә дениет  - қоғ амд ық -тарихи дамудың ж ай ғ ана 
үрлеп қ ойғ ан  қ орабы емес, қ айта оның  ішк і ж ұ мыс ж асауш ы  
компоненті және бірден -бір бөлінбес алғ ышарты, адам ө мір  сү руін ің  
нағыз сапалық  қ аж еттілігі; адамның   шынайылық , ә демілік  ж ә не 
ізгілік  заңдылық тары бойынш а ө зіне де, ө зг елерге де байланысты  
шығармашылық  іс -әрек еті, бағ алаушылық  қ арым -қатынасы.  

Қысқ асы, «мә дениет» турасындағ ы тү рлі к ө зқ арастарғ а зер 
сала қарасақ ,  ж оғ арыда тү йінделген қ ағ идаттарды  бір -біріне 
мүлдем к ереғ ар, к еліспестей тұ ж ырымдар деуге к елмейді. 
Зерттеушілердің  мә селенің  қ ай аспек тісіне  ак цент беруіне қ арап, 
ұсынылғ ан анық тамаларды ж алпылама тұ рғ ыда бірер қ ұ рылымдық  
нұсқ аларғ а топтауғ а  ә бден болар еді. Жинақ тай айтсақ , мәдениет  
дегеніміз - рухани әрі материалдық  тұ рғ ыдағ ы қ ұ ндылық тарды 
туындату және со ған қ ол ж етк ізу  бағ ытындағ ы адамның  
шығармашылық  іс -әрек еті.   Нәтиж еде адам ж ек е тұ лғ а ретінде де, 
сондай-ақ еш к імге ұ қ самас, қ айталанбас индивид ретінде де ө зіндік  
ашылу, толымды тұрғ ыда қ алыптасу, ш ымырлана бек у ү дерістерін 
бастан кешпек. Ал бұлайш а ө рі лген тұж ырым мә дениетті феномен 
ретінде біртұтас ерек ше қ ұ былыс тұ рғ ысында тү сінуге ж етелейді. 
Мәдениетті осылайша  қабылдаудың  тағ ы бір қ ыры  - 
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мәдениеттің  тұ ң ғ иық  мә ні адам іс -әрек еті арқ ылы ғ ана аш ылатын 
оның философиялық -антропологиялық тү сінік  ретінде 
тұж ырымдалуы. Яғ ни,  мә дениет  - адам дамуының, оның  ж ек е тұ лғ а 
және индивид ретінде ө зінше  қ алыптасуының , оның  қ абілет -
қарымының , білік -дағдыларының  ашылуы мен ж етіле тү сінуін ің  
тиімді алғыш арты.  

Мәдениетті философиялық -антропологиялық тұ рғ ыда талдау 
оны  феномен ретінде  танудың  ө зіндік  белгілерін (мә дениеттің  
адамның ішк і ж ан -дүниесіне тә н ек ендігі, соның  негізінде адамның  
ішкі сарайы  айқындалатындығ ы; мә дениеттің  толғ аныс ак тілерінде 
туындайтындығы; диалог ү стінде туындап, ж ү зеге асатындығ ы; ө те 
жоға ры, биік құ ндылық тар ек ендігі; ж оғ ары да биік  қ ұ ндылық  
ретінде кез келген  тәж ірибеде к ө рінетіндігі; ө зіндік  тылсым қ ұ пия 
мәнге ие ек ендігі, ал адамдар оларды тану, ашу арқ ылы дамып, 
жетілетіндігі) айқындауғ а мү мк індік  туғ ызады. Ал мә дениет 
турасындағы бұ л  белгілер  адам ұғ ымын біртұ тас ж ү йе қ алпында 
танытады. Адам өзінің  біртұ тастығ ын  мейлінш е толық  ә рі терең   
тұрғ ыда тек  шығ армаш ылық  іс -әрек ет ү рдісінде  ғ ана, 
құ ндылық тарды туындатуда, нақ тылап анық тауда ғ ана, яғ ни  
мәдениет к ең істігінде ғ ана ашып к ө рсет е алады. 

Мәдениет турасындағ ы ж алпы к ө зқ арастар бізді риторик алық  
мәдениет ж ө ніндегі пайымдауғ а ж етелейді. Риторик алық  мә дениет 
бағалау -бағдарлау бағ ытындағ ы  сө йлеу ә рек етін айқ ындайды. 
Риторикалық мә дениетті ө з  бойына  ұ ялата білген адам рухани  
тұлғ а ж әне айқ ын да ж арқ ын индивидтік  қ алыпта к ө рінбек .  

Біздіңш е, риторик алық  мә дениеттің  ж ү зеге асуы қ азіргі таң да 
бірден-бір ерекше мәнге ие. Бұ л іспеттес рухани ө зін -өзі ж етілдірудің  
материалдық ж ағ ын қ анағ аттандыру мен ө ндірістің  ө су 
қарқ ынының   адамзат санас ында  жаңаш а к ө рініс табуы, қ оғ ам мен 
жеке тұлғ а  турасында берілер ә леуметтік  бағ аның   ө згеруі к ү н 
тәртібіндегі  риторик алық  мә дениеттің  қ алыптасу ерек шелігін де 
айқындамақ . Бұ л бағ ыттағ ы  мә селенің  оң  ш еш ім табуы 
адамдардың тұ рмыстық  қ ұ ндылық тардан рухан и құ ндылық тарғ а  
қайта бағ дар ұ стануы негізіндегі адамзаттың  іш к і ж ан -дүниесін ің   
қайта ж аң ғ ыруы ж олымен  ж ү зеге аспақ .  Демек , қ азіргі заманның  
ғаламдық  проблемасы - бұл таза эк ономик алық , саяси  не ғ ылыми 
проблемалар емес, ең алдымен, ад амгершілік-рухани проблемалар. Ал 
мұндай ж ағ дайда риторикалық мәдениеттің қ алыптасуы  - біздің 
пайымдауымызша, адамды өзгертудің , оның  рухани тұ рғ ыда қ айта 
жаңғ ыруы мен ілгері дамып ж етілуінің  тиімді ж олдарының  бірегейі.  

Ал студент атаулының бойына риторик алық  мә дениетк е қ атысты 
білік,  дағдыларды қ алай ж ұ ғ ысты етпек піз. Басты ж олы  - жоғары 
оқу орындарында риторик а (шешендік тану) ғ ылымын игеру арқ ылы. 
Біздіңш е,  «Ш ешендік тану» (риторик а) пә нін оқ ытуды  қ азақ   
халқының   салт -дәстү рлері мен мә дениеті  ж ә не ұ лттық  ділімізбен 
байланысты шынайылыққ а, ізгілік  пен ә демілік к е ұ мтылуғ а 
бағытталғ ан студенттердің  сө йлей білу білік -дағдыларын, қ абілет -
қарымын  дамытуды к ө здейтін  аталмыш саланың  (риторик аның ) 
кешенді қалыптағ ы интеграцияланғ ан пә н ек ендігі туралы тү сінік тен 
туындата білген дұрыс.  Сондай-ақ, риторик алық  мә дениетті, 
риторикалық білік тілік ті  қалыптастыру  - бұл  тек  
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оқудағ ы бір ғ ана бағ ыт емес, сонымен бірге, ө зге де оқ ыту пә ндеріне 
әсер ету қ ұ ралы да, интеллек туалдық  ж ә не эмоциональдық   тұ рғ ыда 
жетіле дамудың тиімділігін қ амтамасыз ететін, әлі де терең ірек  
айтсақ, студенттің  ә леуметтік  тұ рғ ыда бейімделуінің  тиімді ж ү руіне 
бірден-бір қаж етті алғ ышартта.  

Қазіргі таң да ж оғ ары оқ у орындарында, ұ лттық  мек тептерде 
«Шешендіктану» пәнін оқ ытуда риторик алық  білімнің  негізі ретінде 
логос, пафос және этос үштік  тұ ғ ырының   ө зара ү йлесе сә йк ес к елу 
идеясы да ескерілуі тиіс. Ендеше  шешендіктану тұң ғ иығ ына терең  
бойлау, шешендік өнерге баулу ж ай ғ ана риторик алық   технологияны 
меңгеріп қ ана қ ою емес, сондай -ақ бұ л  - бізге ата-бабамыздан мұ ра 
ретінде қалдырылғ ан ж оғ ары адамгерш ілік  тұ рғ ысындағ ы 
құ ндылық  ретіндегі  ұ лттық  риторик алық  идеалды танып -білу. Демек, 
шешендіктануды ұлттық  риторик алық  идеалдың  бө лінбес бө лігі 
ретінде қабылдай білуіміз к ерек .  

Қоғ амда сө йлеу мә дениеті проблемасы ж етіп  артылады. Ал 
кәсіби маманның   риторик алық  мә дениетінің  қ алыптасуында 
ойланар тұстар да ж етк ілік ті. Жалпы к ез к елген к ә сіби маманның  сө зі 
жұртты ұ йытып, тың даушылардың  айызын қ андыруы тиіс. Ондай 
сөзді тың дай беруден ә сте еш к ім ж алық пасы да айқ ын. Өк інішті сі - 
көп тұ ста мамандарымыздың  сө зі ә серсіз, нә рсіз к еліп, 
тыңдаушысын мезі етіп  ж іберетіндігі.  Мұ ның  ө зі сө здің  
коммуникативтік сапасы, қысқ аш а айтқ анда, сө з сапасы деген аса 
күрделі ұ ғ ыммен тығ ыз бірлік те. Ал сө здің  к оммуник ативтік  сапасы 
сөз  байлығ ы, сөз дә лдігі, сө з дұ рыстығ ы, сө з тазалығ ы, сө з ә дебі 
секілді белгілерімен танылмақ. Мә селен, к ә сіби маманның   оралымды 
тіліне қойылар талаптың  бірі - сөз байлығ ының  болуы. Сөзі 
жұтаң ның  ойы да таяз к ө рінбек . Соның  салдарынан мақ сатсыз 
қайталау да к ө п болмақ . Орынсыз қайталау тілдің  к оммуник ативтік  
сапасын күрт тө мендетіп, ойды дә л, мазмұ нды ж етк ізуге к едергі 
болмақ, нә тиж еде аз сө збен к ө п мағ ына беру қ ағ идаты бұ зылары 
ақиқ ат.  

Сөздің  к оммуник ативтік  сапасынан туындата ө рсек , бү гінгі  
студент  жастардың риторик алық мә дениетін қ алыптастыру 
бағытында тың дар қ ұ лақ , ұ ғ ар ұ ғ ым болса, терең нен таратып 
айтылар тұстар ж етк ілік ті. Ең  алдымен мә лімделер тү йінді тезис - 
келешек зиялы қауым сапына енер ж астарымыздың  бойында шеш ен 
сөйлеу дағ дылары болуының  аса қ аж еттілігін ің  өзек ті мә селе 
екендігі. Ал тарата таразылар болсақ, бү гінгі к ө ш басшы ж астарда  
қаш ан да тың даушы қ ауымғ а ә сер ете сендіре білу дағ дысының  
болуы абзал. Осы тұрғ ылас дағ дыларды игеру ү ш ін ә рбір ж ас атаулы  
шешендік өнер  қ ағ идаларын білуі міндетті. Жарқ ын д а бейнелі, 
тартымды сөйлей білуге, ө зіндік  сө йлеу стилін қ алыптастыруғ а, іш к і 
табиғи қ алып, ерек ш елік  ж ә не ик емділік терді еск ере к еле, ө зіндік  
сенімділікті  қоюлатуғ а ұ мтылуы дұ рыс. Белгілі бір ой ұ шығ ын 
тыңдаушыларғ а ж етк ізе отырып, олардың  бойында қ аж етт і әсер 
қалдыру ү ш ін ерік  к ү ш і, темперамент ж ә не тер тө ге ең бек  ету к ерек -
ақ.  

Тақырыпқ а сай ш аршы топ алдында сө йлеу ж астардан да, 
жасамыстан да психологиялық ә зірлік  пен алдын -ала жаттығуды 
талап етері даусыз. Егер де көшбасш ы сө йлеуге тиісті 
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тақырыбына қ а тыссыз барлық қ ам -қарек еттер мен қ аж етсіз 
ойлардан арыла білсе, алға қ ойғ ан мақ сатты меж еге тез ж етері анық . 
Тек осындай қалыпта ғ ана ол аудиторияғ а ә сер етіп , к ө пш ілік ті  
өзіндік  к ө зқ арасының  дұ рыстығ ына иландыра алады. Өк інішк е орай, 
көпш ілік  ж ағ дайда ж ас тарымыз   не айтарын жақсы біле тұ рса да, ө з 
ой-түйіндерін тың даушыларына дә л де дө п ж етк ізе білмейді. Басты 
себеп, сөйлеуш інің  іск ери ә дістемелік  ж ағ ынан ә зірлігін ің  к емш індігі , 
тыңдаушылардың  қ абылдау ерек ш елік терімен таныс еместігі, 
аудиториямен қарым -қ атынас дағдыларын игермендігі.  

Біздіңш е, ә рбір ж ас атаулығ а қ аж етті риторик алық  мә дениетті 
бойға ж ұ ғ ысты етуге септесер тү йіндер бір ш оғ ыр. Кейбірі 
төмендегіш е:  

Біріншіден, шешендік туралы әр к ездегі тұ ж ырымдардан ө зіне 
қаж еттісін  елеп ала білуі. Шешендіктің к ісі  к ө рк і, ақ ылмен билеу 
өнері; тіл ө нері мен сө йлеу мә дениетінің  ең  ж оғ арғ ы сатысы; 
дидарласушымыздың ж ү регі мен ақ ыл -ойын баурап алуға, оны не 
нәрсеге болса да сендіруге, иландыруғ а септесетін бізге берілген сый; 
кез келген нақтылы зат туралы шебер сөйлеу ө нері ж ә не сонысымен 
өзгелерді ө з ойына ойыстыра білу ек ендігін; білік тілік  пен білімнен, 
қуатты тү йсік  пен терең  сезімнен, санадағ ы саң лақ тық  пен ұ шқ ыр 
қиялдан, тер тө гу мен ой тербелісінен туындай к еле, білгірлік тен к ейін 
тұратындығ ын; сө з бен ойғ а негізделетіндігін; биік дүниетаныммен, 
ғылым -білімді терең мең герумен, халық тың  тұ рмыс -тіршілігін, жөн -
жосықтарын ж ү йрік  танумен, ж алпы айтқ анда адамзаттың  рухани 
мәдениетінен мол хабардар болуымен, ой -өрісінің  к ең дігімен 
тамырлас екендігін білгені жөн. Демек, кәсіби маманғ а қаж етті 
шешендік дегеніміз - тыңдауш ылардың  ж ан -сезім әлемін сө зін ің  
әдемілігімен, образдарының  ж арқ ындылығ ымен, нақ ыл, ғ ибрат 
сөздердің  ұ ш қ ырлығ ымен толқ ытатын, баурайтын ө нер, ө згеш е 
қабілет -қарым, тума қ асиет, сондай -ақ ө ск ен ортан ың, ү лгілі 
жандардың, ұ лағ атты ең бек тердің   тағ ылым -тәрбиесі, ө з 
дүниетанымының  нә тиж есі . 

Екіншіден, шешен табиғаты туралы айқ ын тү сінігін ің  болуы. 
Шешен қашан да қ арулы ж ауынгердей сақ адай сай қ алыпта мә нді де 
ұлы істерді ү здік  орындауғ а ж ә не ә рдайым ж ең і ске ұмтылуы; онда  
диалектиктің тапқ ырлығ ы, философтың  ойы, ақ ын тілі, заң гердің  
жады, трагиктің дауысы болуы; дә л де нақ ты дә лелдермен иландыра 
білу, тыңдауш ылардың  ж ан дү ниесіне ө тімді де батымды сө збен ой 
сала әсер ету, сондай -ақ судьяның  к ө зін  ж етк ізуде н гөрі, оның  
көң ілін к ө тере рухтандыру маң ыздырақ  ек енін аң ғ ару білігін ің  
болуы; шешеннің парызы – шындықты айту,  ал ең ұ лы қ асиеті - 
қаж ет нә рсені ғ ана айту емес, сонымен бірге қ аж еті ж оқ  нә рсені 
айтпау екендігін білуі тиіс.  

Демек,  дарынды  ділмар  шешен,  біздің  ж ағ дайымызда,  
көшбасш ы студент ж астар, ә р нә рсенің  мә н -мәйегі мен ә семдігін  
өзіне қ айтара  алады. «Ш ешен сол - сөйлер сө зден қ амалмаса», - дейді  
Шал ақын. Шынтуайтына келгенде, шешендер айтқан сө зі арқ ылы 
адамның ақ ылына қ ону ж ағ ын ғ ана к ө зд емейді, сөздің  қ анғ а, 
жанға ә сер етіп , арбау сияқ ты  адамның  ойын да, бойын да 
балқытып, билеп алып к етуге ыж даһ ат етерін еск еру абзал. Ш ешенге 
орасан сезімталдық, қ ұ былыс атаулыны жанды қалыпта 
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елестете білу ауадай қаж етті. Ол ө з тың даушыларының  бойында 
шалқығ ан ш абыт, дария сезім, атқ арылар іск е сә йк есті қ ұ штарлық  
ұялатқ ысы к елсе, ең  алдымен осыны ө з бойынан ө тк ізуі тиіс. Орайлы 
тұста М.Т.Цицерон ш ынайы ш ешеннің , тума таланттың  халық  ө мірі 
мен әдет -ғұ рпын, салт -сана дәстү рлеріне мейлінше ж етік  болуын баса  
атайды. Шешен шаршы топты өрнек ті ойларымен иландырады, оның  
ұлылығ ы асқ ан шабытпен, қ ұ лш ыныспен, пафоспен ө лшенбек . 
Демек, ол көпш ілік ті сө зінің  оттылығ ымен, ж арқ ылымен, к ү ш імен, 
көрік тілігімен баурап алмақ . Сондай -ақ, шешен елге тү сінік ті  болуы 
үш ін, бү кпесіз ашық болғ аны ж ө н. Ұзын сө здің  қ ысқ асы, шешен - 
тыңдаушылардың  рухани дү ниесін байытуш ы, ө мірдегі, қ оғ амдағ ы 
алуан түрлі қ ұ былыстарды байыбына ж етіп, талдап тү сіндіруш і, 
белгілі бір ой-пікірлерді, халықтық  мә селелерді ж етк ізуш і, ж ан сала 
насихаттайтын үгітш і. Бұ л орайда ол - әлеуметтік -саяси тұлғ а.  

Үшінш іден,  шаршы топта сөз бастаудың  қ иындығ ын аң ғ аруы. 
Терлеп көрмеген тер қ адірін қ айдан білсін. К ө ш басшы ж ас тұ лғ а ә р  
кез «Көш бастау қ иын емес, қ онатын ж ерде су бар; Қ ол бастау қ иын 
емес, шабатын жерде жау бар; Шаршы топта сөз бастау қ иын, 
шешімін таппас дау барлығын»; сө йленер сө здің  «бастамасы», 
«ұсынбасы», «мазмұ ндамасы», «қ ыздырмасы», «қ орытпасы» боларын 
білуі тиіс. Данышпан Абай айтпай ма, «сөз танымайтынғ а сө з 
айтқанша, ө зің ді танитын ш ош қ аны бақ қ а н жақсы» деп. Демек , 
өзгеге қ арата сө з сө йлеу, ш аршы топта сө з бастау қ айдан оң ай 
болсын. 

Сөз ек шей білу ө нері тың дауш ы қ ауымның  ж ү рек  лү пілі мен 
сана-сезімінің ө з ж ек е ойымыз бен сө зіміз арасында байланыс орната 
білу білігінен құ ралмақ . Бұ л арада біз адам зат жүрегінің  тү к п ірін  
жете түсінуіміз, тіпті оның  ә рбір қ алтарысты иірімдерін сезіне де 
аңғ ара білуіміз к ерек , тек  сол ж ағ дайда ғ ана айтылмақ  сө зіміз ө згені 
иландырмақ. Мә селен, тың дауш ыларымыздың  орнына ө зімізді қ оя 
отырып, таңдағ ан формамыздың  тақ ырыппе н үйлесімділігін, 
көпш ілік ті елек зітіп , еліте толғ андыра аларлық тай сезім 
тудыратындығына к ө зімізді ж етк ізіп  к ө релік ш і. Бұ л ретте 
мүмк індігінше қ арапайымдылық  пен табиғ илық  қ алып сақ тай 
отырып, «түймедейді тү йедей» етпеуге, мә ндінің  қ ұ нын тү сірмеуге 
ұмтылғ ан дұрыс. Таң дағ ан сө йлеу формамыз мейлінше айқ ын да 
жарқын болғ аны, мазмұ нғ а сә йк ес к елуі ж ә не қ ұ рамына тек  аса 
қаж еттілерді ғ ана к ірік тіргені ж ө н. Жалпы адам нені ж ан -тәнімен 
сезінсе, ұғ ынса, соны ғ ана  ол ж етер ж еріне ж етк ізіп  айта алмақ . Өзі 
жақсы білм ейтін жайды уағыздағ анда ғ ана к ісі сө з таппай қ алады. 
Адамды ой жетектей алса, ол анық сө йлемек , ал адам  ойын ж етек тей  
алса,  одан да анық  сө йлері  анық . Белгілі ойш ыл Р.Эмирсонш а 
түйіндесек , адам модадан шығ ып қ алмайтындай етіп  сө йлеп, ж азуы 
үш ін, қ аша н да ақ сө йлеп, адал ж азу қ аж ет -ақ. Бұ л арада атақ ты 
Аристотельдің «Платон - менің досым, алайда ақ иқ ат орны қ ымбат -ақ» 
дейтін сөзін естен ш ығ армау ж ө н.  

Десек те, шешендердің ж ү йрік  ой толғ ауы тың даушылардың  
талғамына тә уелді. Демек , ә рбір к ө ш басш ы тұ лғ а н е айтарын, 
қаш ан айтарын ж ә не қ алай айтарын ж ете тү сінуі тиіс. Бұ л ретте 
тыңдаушылардың  назарын аудару ү ш ін, қ ысқ алық , ширақ  сө йлеу, 
көң ілді сергітетін қ ысқ а да нұ сқ а қайырым -шегіністердің болуы 
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алғы меж елі мақ сатқ а ж етуге еселеп ж ә рдемдеспек . Алғ ыр ш еш ен 
күні бұ рын тың даушылардың  ойлары мен к ө ң іл -күйін ө тк ір сезінеді. 
Ол аса сақтық пен сө йлейді, ә бден ө зіне бағ ындырып алғ ан соң , 
олардың сезім -күйлерін билеп ә к етпек . Кө ш басшы тұ лғ аның  сө йлеу 
стилі тартымды да отты болуы тиіс. Ол тыңдауш ылардың  ынтасын 
біржола өзіне қ аратуы тиіс. Сө йлеуш інің  ә ң гімесі оқ тын -оқтын 
шымырқанғ ан ш абытпен айтылып, қ адау -қадау ой -пікірлерді 
жаудырып, төгіп , тө пелеп ж іберуі де к ейде артық  емес.  

Шешен қырағ ы, байқ ампаз болса, аудиторияның  шын -
шырғасын шығ армай уысында ұ стары даусыз. Е гер де шешен сөзі 
аудиторияға ғ аламат ә сер ететін болса,  онда тыңдаушылардың  
көздері от шаш ып, ж ү здері гү л -гүл ж айнап,   ық ыластанып, жұмсақ  
жымиып, бастарын  изеп, қоштағ андай, қ олдағ андай ым -ишараттар 
жасайды. Ыстық ық ыласын, ізет -ниетін дауыстап та білдіреді. Сөйтіп , 
шешен мен аудиторияның қ ұ лш ынысы бірдей оянып, оттай маздап, 
бір-бірін жетелеп, қоян -қолтық  араласып, туысып к етпек . Қ ысқ асы, 
жас көш басшы ш ешен ретінде оны тың дамау, тү сінбеу, онымен 
келіспеу мүмк ін емес болатындай тұ рғ ыда сө йлеуі дұ рыс.  

Төрт інш іден,  сөз сө йлеуге даярланудың  қ аж еттігі  туралы. 
Жастар небір өнер иә   даналық  шың ына оларды  оқ ып -үйренбей  
жету  әсте  мү мк ін  еместігін; к імде -кім өз сө зін алдын -ала 
дайындаса, сол - халыққ а нағ ыз берілген, ш ын мә нінде халық  ү ш ін 
қызмет ететін ж а н, ал көпш ілік  сө зімді қ алай қ абылдайды дегенге 
немқұ райлы қ арауш ылық  - сендіруді емес, күшпен к ө ндіруді мақ сат 
еткендік екендігін есте ұстағ аны ж ө н -ақ . 

Бесіншіден, сөйлеу мә дениеті туралы ойлануы. Сок рат айтады: 
«Сөйлеп к ө рің із, мен Сіздің  к ім ек енің ізді  айтайын» деп. Демек, жас 
көшбасш ылар адамның  хайуанаттан артық шылығ ы - тілі, ал оны 
орынды қолдана алмағ ан адамның  хайуаннан бетерлігін есте ұ стап, 
кез келген сөйленген сө з ж анды қ ұ былыс іспеттес, ол бас -аяғы бар 
дене секілді және де тұ тас к еуде тұ сы мен аяқ ж ағ ы бір -бірімен 
үйлесімді де сә йк есімді ә рі біртұ тастық та ө рілген болып к елуі заң ды 
екендігін сезінуі, жақсы сө йлеу - жай ғана естіртіп  ж ақ сы ойлау 
екенін ескеруі ауадай қаж ет.  

Алтыншыдан, сөйлеуш інің  ж ылы ж ү зді, ж ылы сө зді бола білуі, 
әр сө здің  айтылуына қарай мың  сан мағ ынасы барлығ ына ү ң ілуі,  
ұстамды да орынды сө йлей білуі ділмарлық тан к ө п артық . Шынында 
да, ақылды ақ ырын сө йлер де, ж ауабын к ү тер. Бұ л ретте 
А.П.Чеховтың: «Мен ө зімді теж еуге ү йрендім, ө йтк ені парасатты к ісі  
өзін бетімен ж ібермеуі ти іс»,- дегені бар. Сондай-ақ сө йлеуш інің  
сөйлеу сә тіндегі ж ан -дүниесінің  қ озғ алыстары дене қ имылымен 
ұштасуы тиіс. Бұ л реттегі «От сықылды ж ылы болсын ж ү зің із бен 
сөзің із» деген Шәк ә рім сө зі ой салса к ерек . Ал  А.С.Пушкин  
мағынасыздық тың  ек і тү рін атайды: б ірі - сезім мен ойдың 
жетімсіздігінен пайда болар сөздің  к ө птігі, ек інш ісі - сезім мен ой 
асып-төгіліп  ж атса да, оны ж етк ізер сө здің  к емдігі. Сондай -ақ шешен 
нәзік  қ ұ былыстарды қ атқ ыл ү нмен айтса, не болмаса ың ғ айсыз 
әң гімелерді нә зік  дауыспен ж етк ізсе, ты ңдаушысын иландыра алар 
ма еді. 

Жетіншіден, қысқ а да нұ сқ а сө йлеуге тө селуі, тіпті, ү ндемей 
қалудың  да ү лк ен к ү ш  ек ендігін  сезінуі. Ж.Баласағұ ни: «Кө п 
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сөйлеме азбен к елтір иінін, Бір сө збен шеш  тү мен сө здің  тү йінін», -
демей ме. Шын сөз қ ашан да - нұсқ а, ж ақ сы сөз қ ашан да - қысқ а 
болмақ. Кө п сө йлеген мылж ың  шын сө зді аз айтады; Ақ ылы к елте 
адамның ә детте тілі тым ұ зын болады; Ойшыл адам, мү мк індігіне 
қарай, к ө п ойды аз сө зге сыйғ ызуғ а тырысып, қ ысқ а сө йлейді; 
Бүге -шүгесіне дейін тү гін қ алдырмай айтуғ а тырысу  нәзік  сезінуге 
қабілетті адамды ж алық тырып, намысына тиеді;  Тілінде тиегі 
жоқтардың  бә рі бө спелер ауылынан.  Ең  бергісі ж алғ ан ж ымиып,  
босқа даң ғ ырлайды. Қ ысқ асы, «Аз сө йлер де, к ө п тың дар, Хас 
асылдың баласы», - деп, Махамбет бабамыз айтқандай, к ім -кімге де аз 
сөйлеп, к ө п тың дағ ан ж ө н. Қ аш ан да аз сө йлеген қ ателеспес, аз 
жеген ентікпес. Жас атаулы ең қ ысқ а сө здің  мағ ыналы к ө зқ арас 
екендігіне назар аударуы артық болмас еді. Демек , қ азақ тың  
Қабдоловына сү йене ой тү йсек , «к ө п біліп , дө п сө йлеген  - шешен, аз 
біліп, көп сө йлеген  - мылжың». Ал  Исократқа сүйенсек , ек і ж ағ дайда 
ғана сө йлеуді қ олдайды: бірі - өзің нің  сө йлер нә рсең ді айқ ын 
ойланып алғанда, ек інш ісі - бір нәрсе ж айында айтудың  аса 
қаж еттілігі туындағ анда. Тек  осы ж ағ дайларда ғ ана ү ндемегеннен 
сөйлеу ді мақұ л к ө рсе, қ алғ ан тұ старда сө йлегеннен сө йлемегенді 
анағұ рлым артық  санайды. Ш ал ақын айтпай ма: «Байлауы жоқ 
шешеннен, үндемеген есті артық , Бә йге алмағ ан ж ү йрік тен, белі 
жуан бесті артық» деп. Иә , к ө п сө йлеген к ө п сә тсіздік к е де 
ұшырамақ , ендеш е сө з ге сақ болу ш еш ендік тен де асқ ақ . Өз 
саласының майталманы А.Ф.Кони мәнді ештең е айтпағ аннан, 
үндемеуді артық  к ө рсе, білгір Боуви: «Ақылды сө йлеу  - қиынның  
қиыны, ақ ыл безбеніне салып ү ндемей қ алу одан да қ иын», - деп 
тұж ырады. Демек , ө зінің  тіліне к ү ш і ж ет пеген адамның сө зінде 
шынайы шындық болмасы анық . Ұлы ойшылдарымыздың  бірі 
Анахарсис кейінгіге тіліңді, тә бетің ді, нә псің ді тыйып ұ стау 
турасында ұлағ ат қ алдырғ ан.  

Қысқ асы, қ азіргі ж ас тұ лғ аларымыз риторик алық  мә дениетк е 
қатысты аса қ аж етті білік , дағ дылар -орнымен сұрауғ а, к ө ң іл қ ойып 
тыңдауғ а, байсалды тү рде ж ауап беруге ж ә не басқ а айтар ештең есі 
жоқ к езде сө йлеуді доғ аруғ а ү йренгені абзал. Бұ л орайда: «Егер 
айтпағаның а бір рет ө к інер болсаң , ү нсіз қ алмағ аның а ж ү з рет 
өк інерсің », - деген Л.Н.Толстойдың бұ ғ а н жалғастыра, «адамдар қ алай 
сөйлеуді ү йренумен ә уре болып ж ү р, ең  басты ғ ылым қ алай ж ә не 
қаш ан ү ндемеу к ерек тігін» айтуы еск еруге тұ рады. Десек  те, есті адам 
қаш ан да тілін т ыяр-ау, ойымыз тыйылмасын делік. 
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*** 
В статье рассматриваются вопросы формирования 

риторической культуры студентов высших учебных заведениий. 
Предлагаются пути совершенствования качества коммуникации, 
культуры речи современного общества. 

*** 
In this article was taken into consideration the problems of rithorical 

culture of students. Also was taken into consideration the was of  speaking 
culture and how to improve the quality  of communicatin. 
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БЕЙІНДІК МЕКТЕПТЕ ОҚ ЫТУ ҮРД ІСІН  ҰЙЫ МД АСТЫРУДЫҢ  

ӘД ІСТЕМЕЛІК  Ж ОЛД АРЫ  
 

Қазіргі заманғ ы мек тепте оқ ыту процесін  ұйымдастырудағ ы 
басымдық ж ек е тұ лғ аның  ә леуметтік -прогрессивтік қалыптасуына, 
оның ө зін -өзі танытуына мү мк індік  туғ ызатын к ә сіптік  ә лемнен 
орын алуына бағытталуы тиіс.  

Осы міндеттерді шешу жолдарын Елбасы Н.Ә.Назарбаев ө зінің  
«Қазақ станның  ә лемдегі ең  да мыған 50 елдің  қ атарына ену 
стратегиясы»  атты  дәстү рлі Жолдауында: «бізге білім берудің  
қоғ амдық  ж ә не эк ономик алық  ж аң ару талабына сай тың  ж ү йесі 
қаж ет» деп тү йіндеген.   

«ҚР білім беруді дамытудың  2011 -2020 жылдарға арналғ ан 
мемлекеттік бағдарламасында»  еліміздің білім беру ж ү йесіндегі 
барлық сатылардағ ы мә селелерді мә дени тұ рғ ыдан ж ік теп  
бергендігін ескеретін болсақ, соның  іш інде 12 ж ылдық  білім берудегі 
кәсіби білімге қ атысты бірқ атар қ иын мә селелерді ш ешу міндеттері 
ерекше аталады. «ҚР Білім туралы» з аңының  8 -бабында «Білім беру 
жүйесінің  басты міндеті  - ұлттық  ж ә не ж алпыадамзаттық  
құ ндылық тар, ғ ылым мен прак тик а ж етістік тері ж ек е адамды 
қалыптастыруғ а, дамытуғ а ж ә не к ә сіби шың дауғ а бағ ытталғ ан 
білім алу үш ін қ аж етті ж ағ дайлар ж асау» делінген [4,18  бет].   

Қазақ стан Республик асының  білім беруді дамытудың  
стратегиялық міндеттеріне сә йк ес білім берудің  Қ азақ стан халқ ының  
жалпы ғаламшарлық  ойлауын қ алыптастыруғ а бағ ытталғ ан ұ лттық -
тарихи және этник алық  дә стү рлері мен ж алпы адамзаттық  
құ ндылық тары еск ерілге н мақсаттары анық талды.  

Білім беруде басты басымдық мә дени ж ә не эк ономик алық  
гүлденудің  мақ сатты тұ лғ асы ретінде адамғ а, сол сияқ ты, білім 
берудің ізгілік  парадигмасының  ұ станымдарына: ө зара 
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ықпалдастық қ а, тең дік к е, бірге дамуғ а, бірлік к е, тө зімділік к е 
беріледі.  

Жаһандану ж олында к еле ж атқ ан қ азіргі заманғ ы ә лемде 
бәсек е ш арттарына шапш аң  бейімделу қ абілеті табысты ж ә не 
тұрақ ты дамудың  маң ызды фак торына айналып отыр. Кез к елген 
дамыған елдің  бә сек елік  мү мк індік тері к ө п ж ағ дайда білім беру 
жүйесінің  ж ай -күй імен анықталатын елдің  ә леуметтік  к апиталының  
даму мүмк індік терімен байланысты. Өйтк ені, елді тұ рақ ты 
экономикалық ө сумен ұ зақ  мерзімді қ амтамасыз етудің  қ айнар к ө зі  
дәл осы салада ж атыр.  

Осыған орай, Қ Р білім беру ж ү йесі білім беру мақ саттары мен 
құ ндыл ықтарын ж аң аша тү сінумен, ү здік сіз білім беру ж ү йесінің  
рөлін к ү ш ейтетін ө мір бойына оқ уғ а к ө ш у қ аж еттілігін сезінумен 
сипатталатын жаңарудың  ж аң а к езең іне қ адам басты. Үздік сіз білім 
беруді іске асыру оның сатыларының  барлық  дең гейлердегі 
сабақтастығ ын қ а мтамасыз етуді көздейді. Ол ү ш ін дә стү рлі білім 
беру жүйесіне бірш ама ө згерістер енгізу қ аж ет, яғ ни ,  білім 
алушылардың дербес танымдық  ж ә не прак тик алық  іс -әрек ет 
дағдыларын қ алыптастыру міндеті ө зек теле тү сіп, оқ ытуды ш ын 
мәнінде даралау ж ү зеге асуы тиіс.  Мектептік білім беруді 
ұйымдастыруғ а, оқ у процесіне қ ойылатын ж аң а талаптарды осы 
көзқ арастар тұ рғ ысынан іск е асыру – тікелей мектеп бітірушілері 
алатын білім сапасын арттыруға, мек теп пен ЖОО білім берудің  
сабақтастығ ын к ү шейтуге ж ұ мыс ж асайтын ж аң а тә сі лдерді 
пайдалануды білдіреді. 

Жалпы орта білім берудің ж оғ арғ ы соң ғ ы сатысында 
оқушылардың  қ оғ амдық  ж ә не азаматтық  ө зін -өзі анық тауына 
қолдау к ө рсететін негізгі қ ұ зыреттілік тер тү ріндегі функ ционалдық  
сауаттылық пен ә леуметтік  бейімделудің  қ алыптастырылуы 
қамтамасыз етілуі тиіс. Білім беру ж ү йесінің  аталғ ан қ ызметтерін 
тиімді іске асыру жалпы орта білім берудің мазмұ ны мен қ ұ рылымын 
жаңғ ыртқ анда ғ ана мү мк ін болмақ . Білім беру мазмұ нын ж аң ғ ырту 
- оқуш ылардың  қ азіргі заманғ ы ж ылдам ө згеретін қ оғ амда ө мір 
сүру ге дайындығын қ амтамасыз ететін к омпоненттердің  енгізілуін 
және оқ ушылардың  мек тепті аяқ тағ аннан к ейінгі ө мірінде қ аж етсіз 
болып шығатын к омпоненттердің  алынып тасталуын мең зейді.  

Жалпы орта білім беру құ рылымын ж аң ғ ырту 2 ж ыл бойында           
(11-12 сыныптар) бейіндік оқытуды енгізуден тұ рады.  

Бейіналды даярлық 9 -10 сыныптарда: 
1. Оқушының  таң дау к урстары;  
2. Ақпараттық  ж ұ мыс;  
3. Психология-педагогикалық қ олдау негізінде ж ү ргізілуі тиіс.  
Оқу ж ылы аяғ ында оқ уш ылардың  ж ек е ж етістік тер 

портфолиосы жинақталады. 10  сыныптан соң бірың ғ ай ұ лттық  
тестілеуден өтіп , 

1. бейіндік мектепте (11-12 сыныптар); 
2. техникалық ж ә не к ә сіби білім беруді ұ йымдастыру да; 
3. жоғары техник алық  мек тептерде ө з білімдерін ж алғ астыра 

алады. 
Бейіндік оқыту ж алпы орта білім беретін мек тептің  ж оғ арғ ы 

сатысындағы бағ ыттар мен бейіндер бойынша 
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оқушылардың  мамандандырылғ ан дайындық  ж ү йесі ретінде 
қарастырылады. Бейіндік  оқ ытуды енгізу ең бек  нарығ ының  
қаж еттілік теріне еск ере отырып, білім алуш ылардың  ә леуметтенуін 
іске асыруға, мек тептің  к ә сіптік  білім беру ұ й ымдарымен икемді 
өзара байланысын игеруге бағ дарланады.  

12 жылдық білім беруге к ө шуде бейіндік  оқ ыту моделін 
құ растыруғ а  қ аж етті,  тө рт ұ станымды  к ө рсету маң ызды :  

- Бейіндік оқытудың  міндеттерін ж етістік пен іск е асыру 
жағдайында негізгі орта білім беру деңгейінде оқ уш ылардың  
бейіналды дайындық ж ү йесін ұ йымдастыруды қ арастыру қ аж ет.  

- Бейіндік оқыту міндеттеріне оқ уш ылардың  к ә сіби бағ дары 
мен кәсіби бағ дарламаларын ж етістік пен игерудегі  даярлығ ын 
жатқызуғ а болады.  

- Бейіндік оқытуды ұ йымдастыруды орта білім берудің барлық   
деңгейінде, соның  іш інде  техникалық ж ә не к ә сіптік  білім беру 
ұйымдарында қ арастыру қ аж ет.  

- Бейіндік оқыту моделі оқ у орындары моделдерінің  дең гейінде 
білім беру вариативтілігін, білім беру мазмұнын, оқ ыту процесін, 11 -12 
сынып педагогы  инновациялық қ ызметін  одан ә рі даму қ аж еттілігін 
алдын-ала ескеру керек. 

Бейіндік  оқыту  идеясының   шығ уы  мен  дамуы  оқ у  
жоспарының  қ ұ рылымын  ж етілдіру  ж ә не  базистік   оқ у  ж оспарын  
жасау  мәселесімен  тығ ыз  байланысты.  

Педагогикалық зерттеулерде ж оғ а ры сынып оқуш ыларының   
30%-ы ғана ө здерінің   қ абілеттеріне сә йк ес к елетін к ә сіптік  қ ызметті 
саналы түрде таң дайтындығ ы анық талғ ан. Болаш ақ  мек теп 
түлек терінің  70% -ының ө зін -өзі бағ алау дең гейі ө те тө мен ж ә не ө з 
бетінше өмір сү руге дайын емес. Бейінді оқ ыту дың ж етіспеуш ілігінен 
еңбек  нарығ ында мек теп бітіруш ілерге деген сұ раныс ж оқ .                                                                                                       

Жалпы орта білім берудің ж оғ ары сатысындағ ы оқ ытуды қ айта 
ұйымдастыру процес іне орай, бейіндік оқыту қ ағ идаттарын іс 
жүзінде іск е асыруғ а қ абілетті мұ ғ алімдерді дайындау мен қ айта 
қаярлау проблемасы туындайды. Осылайша, бейіндік  оқ ытуды 
дайындау мен енгізу кезеңі деп атауғ а болатын.   

ҚР мек тептік  білім беруді реформалауды ж ү зеге а сырудың қ азіргі  
заманғы к езең інде бағ ыттар мен бейіндер бойынш а оқ ытуды 
ұйымдастыру бойынша ж етк ілік ті прак тик алық  тә ж ірибе 
жинақталғ ан. Сонымен қ атар, оқ ытуды бейіндендіруді ж ү зеге 
асырушы жалпы білім беретін мекемелер желісі (гимназиялар, 
лицейлер, мамандандырылған мек тептер ж ә не т.б.) ә зірге ж етк ілік ті 
түрде дами қ оймағ ан. Оқ ушылардың  к ө пш ілігі, ә сіресе, ауылдық  
жер мектебіндегі оқуш ылар оғ ан қ ол ж етк ізе бермейді. Бұ л ж аппай 
репетиторлық қ ызметтердің  таралуына, ақ ылы дайындық  
курстарының ж ә не т.б. пайда болуына алып келеді. Мектептің 
жоғарғ ы сатысында оқ ытудың  бейіндендірілуін шынайы ж ү зеге 
асыру осындай проблемалардың шеш ілуіне қ олғ абыс ж асауы тиіс.   

Бұл мә селе «Қ азақ стан Республик асындағ ы білім беруді 
дамытудың 2011 -2020 жылдарға арналғ ан мемлек еттік  
бағдарламасында» орын алғ ан, онда  «2014 жылға қ арай «Бейіндік  
мектеп» бейіндік оқыту бағ дарламасы ә зірленеді ж ә не сынақ тан 
өтк ізіледі. 2015 ж ылдан бастап «Бейіндік мектеп» 
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бағдарламасы бейіндік  сыныптары бар ж алпы білім беретін ауылдық  
мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, бейіндік мектептерде, интел-
лектуалдық мек тептерде, дарынды балаларғ а арналғ ан 
мамандандырылған мек тептерде іск е асырылады.  

2015 жылы жалпы білім беретін ұйымдардың  барлық  
оқушылары ж ергілік ті  бюдж ет есебінен тегін оқ улық тармен ж ә не 
сандық білім беру ресурстарымен қ амтамасыз етіледі.  

Өң ірлік  16 ж оғ ары оқ у орнының  базасында «Бейіндік  мек теп» 
бейіндік оқыту бағ дарламасын іск е асыратын оқ у орындары 
құ рылады»  - деп көрсетілген.  

Қазақ стандағ ы ж алпы орта білім берудің  ж оғ арғ ы сатысында 
бейіндік оқыту идеясын ж етілдіру, іск е асыру ж ә не дамытудың  к елесі 
кезеңі 2008 ж ылдан бастап, к езең деп енгізілуі ж ү зеге асырылатын Қ Р 
білім беру жүйесінің  12 ж ылдық  оқ ытуғ а к ө шуімен байланысты. 
Жалпы білім беретін мектептің ү ш інш і сатысында оқ ушылардың  
тереңдетілген кәсіпалды дайындығ ын ж ү зеге асыру ү ш ін білім беру 
жүйесін дамытудың  болаш ақ  бағ ыттарын анық тайтын Қ Р 
заңнамалық  ж ә не нормативтік  қ ұ ж аттарында – Қазақ стан 
Республикасында білім беруді дамытудың мемлек еттік  
бағдарламасында, Қ Р 12 ж ылдық  ж алпы орта білім бе ру 
Тұж ырымдамасында бейіндік  оқ ытуды ұ йымдастыру қ арастырады. 
Мектептің ж оғ арғ ы сатысында ү ш : ә леуметтік -гуманитарлық, 
жаратылыстану-математикалық ж ә не технологиялық  бағ ыттар 
бойынша оқытуды енгізу қ ағ идатты ж аң алық  болып табылады. 
Ұсынылып отырғ ан ә рбір бағыттың  іш інде оқ ушылардың  таң дауы 
бойынша бейіндік және элек тивтік  пә ндердің  тү рлі ж иынтық тары 
негізінде түрлі бейіндерді ұ йымдастыру қ арастырылады.  

Сонымен: 
- бейіндік оқыту идеяларын шынайы педагогик алық  прак тик ағ а 

енгізу нәтиж есі ретінде ө ң ірлерде мек т ептің ж оғ арғ ы сатысындағ ы 
бағыттар бойынша оқ ытуды ұ йымдастыру тә ж ірибесі;  

- бейіндік оқытуды ұ йымдастырудың  нормативтік  базасы мен 
ғылыми -әдістемелік  қ амтамасыз етудің  тұ ж ырымдамалық  ж ә не 
әдіснамалық  негізі бар деп айтуғ а болады.  

 Бейіндік оқытуды енгізу жағдайында мұ ғ алімге қ ойылатын 
жаңа талаптар туындайды. Ол білім беру процесінің  вариативтілігін, 
тұлғ алық  ж ә не прак т икалық бағ дарын қ амтамасыз етуге қ абілетті; 
интербелсенді, жобалау-зерттеу және к оммуник ациялық  
технологияларды меңгерген ж оғ ары дең гейлі м аман болуы тиіс.  

Бейіндік оқытуғ а к ө шу ж ағ дайында мұ ғ алімге қ ойылатын 
негізгі талаптар педагогикалық білім беру мен ә рек еттегі 
педагогикалық к адрлардың  білік тілігін  арттыруды ж етілдіру 
қаж еттігін талап етеді.  

Қазіргі мек тептер к ең ес уақ ытындағ ы дә стү рді ж оғалтуда, 
яғни оқ ушылармен к ә сіби бағ дар ж ұ мысын ж ү ргізу мынадай 
сипатқа ие болғ ан: сабақ тарда қ азіргі мамандық тар туралы бейін 
бойынша әң гімелер ж ү ргізілмейді, ө ндірістік  орындар мен 
фирмаларға эк ск урсиялар ж асалмайды, ө з мам андықтарында 
жетістіктерге жетіп жүрген тұ лғ алармен к ездесулер 
ұйымдастырылмайды. Бү гінгі к ү нде к ә сіби бағ дар ж ұ мысын тек  
ЖОО мен орта кәсіптік  оқ ыту мекемелері ғана мек тептерде 
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әң гіме ж ү ргізіп , ашық  есік  к ү ндерін ұ йымдастырумен айналысады. 
Бұдан студенттердің  сапалы қ ұ рамы мен к ә сіби білімнің сапасы 
зардап шегуде. 

Бейіндік орта мектептерде оқытудың  ек інш і сатысында оқ у 
жоспарына американдық мек тептердегідей к ә сіби бағ дар бойынша 
кеңестер мен «Бейіндік  мамандық қ а к іріспе» к урстарын енгізуді 
қарастыру мү мк індігі  бар. Бұ л сабақ тарда оқ ушы лар таңдалғ ан 
бейіндік оқытудың  ж ақ ын мамандық тарының  спек трі  туралы 
ақпарат алады ж ә не ө зің і ш ынайы ж ұ мыс орнын елестетіп, ө зін ің  
кәсіби қ ызығ уш ылығ ы бойынша  ж ұ мыстанып к ө руге мү мк індік  
алады. Мысалы, «Жаратылыстану» сыныбы «Бейіндік мамандыққ а 
кіріспе» сабағында белгілі бір бейіндегі: медицина, ветеринария, 
әлеуметтік  қ ызметк ер, агрономия , зоотехника және т.б. мамандық ты 
кәсіби сынақ тан ө тк ізеді. Қ оғ амдық -гуманитарлық бағ ыттағ ы 
сынып осы бейін бойынша журналистика, тележурналистика, 
филология, археология, тарих, саясаттану және т.б. барлық  
мамандықтар туралы ақ парат алады.  

Кәсіби бағ дар к урстарын енгізудің  мақ саты: оқ уш ыларды 
мамандық ә лемі туралы тү сінік  қ алыптастыру, к ә сіби ө зіндік  
анықталуғ а дайындық  ж ә не ө зін -өзі бақ ылау дағ дыларын дамыту, 
шығармашыл ық қ абілеттерді дамыту, осы бейін бойынша барлық  
мамандықта да ө зінің  мү мк індігін сынату.  

Кәсіптік  бағ ыт беру саласы к ү рделі де алуан тү рлі. Ол 
экономикалық, ә леуметтік , психологиялық –педагогикалық , т.б. 
қатынастарды қ амтиды.  Кә сіпті к бағыт беру ісін ж ү рг ізу кадрлар 
даярлауды жоспарлаумен, халық ағ арту ж ү йесін одан ә рі 
жетілдірумен тығыз байланысты. Сондық танда бұ л бағ ытта к ө птеген 
ғылыми –зерттеу жұмыстары ж ү ргізілуде. Н.Н.Захаровтың , 
С.Н.Чистякованың, А.Е.Голомшток тың , В.Д.Симоненк о , т.б. 
еңбек терінде мек тептегі кәсіптік  бағ дар ж ұ мысының  мазмұ ны, 
формалары мен әдістері қ арастырылғ ан.  

Қазақ стан Республик асындағ ы бұ л мә селеге арналғ ан маң ызды 
зерттеулер қатарына Ж.Р.Баширова. М.Ә.Қ ұ дайқ ұ лов, Қ .Берж анов, 
Н..Дәулетов тағ ы да басқ алардың  зерттеу ж ұ мыстарын ж атқ ызуға 
болады. 

Бұл к урстарда оқ у аспек тілері: мамандық тың  даму тарихы, 
тарихтағы танымал тұ лғ алар, осы мамандық  бойынша маманның  
тұлғ алық  ж ә не к ә сіби сапалары, эк ск урсия, мамандық ты 
шығармашылық  презентациялау, мә селені зерттеу, ж обалар қ орғ ау, 
шығармашылық  тренингтер, ойындар. 

Қызығ уш ылығ ын, қ абілеттерді, ұ мтылыстарды, ж ек е 
ерекшеліктерді және бейінді таң дауда соң ғ ы ш еш ім қ абылдауғ а  
дайындығын диагностик алау ү ш ін мек теп психологтары қ атысады.  

Алайда таңдау ж асауда оқ уш ы соң ғ ы ш еш імді ө з бетімен 
қабылдайды . Осы психологиялық -педагогикалық қ олдаудың  
арқасында баланың  басты тұ лғ алық  мә селесі анық талады. Бұ л 
мәселені бала педагогтың  ж анама қ атысуымен шешеді. Бұ л ж ағ дайда 
бала өзінің  ә рек етінің  нә тиж есі ү ш ін ж ауапк ерш ілік ті педагогтың , 
ата-аналар мен жақындарын а жүк темей, ө з мойнына алады. Өзінің  
мәселесін сә тті шеш к ен ол ө зінің  ө мірлік  ә рек етінің  субъек тісіне 
айналады. «Өзін -өзі ашу» к езінде болатын өзін -өзі дамыту 
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мүмк індігін белгілеу даму ж ағ дайын ө згертеді. Жасө спірім ө мірлік  
жағдаяттарды мең геріп қ ана қ ойма й, сонымен бірге оның 
жасаушысы болуға ұ мтылады. Тә рбие ж ұ мысын ж ү зеге асыру 
барысында баланы өнегелі, эстетик алық , таным қ ұ ндылық тарының  
әлеміне араластырудан ж асө спірімнің  ө зінің  ж ек е ө мірлік  
жағдаяттарын ж асаушысы ретінде ұ ғ ыну ү ш ін ж ағ дай ж асауғ а 
саналы түрде ауысады.  

Еркін жеке таңдауды қ амтамасыз ету ү ш ін іс -шара жүйесі 
ретінде қарастырылатын ж ү йелі к ә сіби бағ дарлы ж ұ мыс қ аж ет:  

- шындықтың  ә р тү рлі ж ақ тарына субъек тілік ті, 
мақсаттылық ты, мотивті, қ ұ ндылық тарды, тұ лғ аның  бағ дарын 
анықтау ж ә не қ олдау ү ш і н; 

- өзінің  тұ лғ алық  к ә сіби ж оспарының  қ алыптасу, к ә сіби ө зін -
өзі анық талу дайындығ ының  дең гейін ұ ғ ыну ү ш ін;  

- өзін -өзі ж ү зеге асыру ж ә не тұ лғ алық  ө суіне қ аж ет ж ағ дай 
жасау үш ін.  

Кәсіби бағ дар ж ұ мысының  ақ ырғ ы мақ саты – кәсіби ө зін -өзі 
анықталуда психологиялық -педагогикалық к ө мек  к ө рсету.  

Кәсіби бағ дар ж ұ мысы ү ш  к езең ге бө лінеді:  
1. Кіріспе – бейіндік бағдардағ ы ж ақ ын мамандық тар тобының  

алдын ала кәсіби ө зіндік  анық талу ж ә не бейіналды дайындық  к езең і 
(негізгі мектеп). 

2. Негізгі – болашақ к ә сіби іс -әрек еттерді ж обалық, зерттеу, 
шығармашылық  ж обалау к езең і (орта мек тептің  ж оғ ары сатысы).  

3. Қорыт ынды  – мамандықты ө з бетімен соң ғ ы таң дау ж асауғ а 
дайындық к езең і (соң ғ ы к езең ).  

Негізгі мектепте мемлекеттік стандартқа сә йк ес  оқ ушылардың  
оқу бейінін саналы таң дауғ а дайындық т ы жүзеге асыратын 
мектептің психологиялық -педагогикалық, ақ параттық , 
ұйымдастырушы іс -әрек еттің  ж ү йесі ретінде бейіналды дайындық  
енгізіледі. 

Бейіналды дайындық мақ саты – туыс мамандықтар тобының  
кәсіби ө зіндік  анық талуын қ амтамасыз ету.  

Бейіналды дайындық  қамтамасыз етеді:  
- оқу бейінін таң дауда ө зінің  қ абілетін бағ алау дағ дысын 

қалыптастыруды;  
- қабілет пен қ ызығ уш ылық тар ж ә не даму дең гейіне сә йк ес 

бейін таңдауды ж ү зеге асыруды.  
Мектептерде кеңінен қ олданылып ж ү рген к ә сіби бағ дардың  

түрі «Технология» білім бе ру саласы болып табылады. Бұл к ә сіби ж ә не 
өмірлік  ө зіндік  анық талудың  маң ызды қ ұ ралы, ө йтк ені оның  зерттеу 
пәні материалдық  ж ағ дай ж ә не материалдық  емес қ ұ ндылық тарды 
өң дірудегі адамның  іс -әрек еті болып табылады. «Технология» к урсын 
игере отырып, оқуш ылар өздерінің  ж асағ ан таң дауларының  дұ рыс 
және негізді ек еніне к ө з ж етк ізеді, ө йтк ені к урс барысында «Кә сіби 
өзіндік  анық талу» бө лімі оқ ытылады. Мамандық  ә лемі туралы негізгі 
ой ерте қалыптасады, бірақ  бұ л к урста оқ уш ы белгілі бір мамандық қ а  
сұраныс дең гейі, алуантүрлілігі туралы ақ парат алады ж ә не ө зін 
материалдық қ амтамасыз ететін, к ә сіби ж ағ ынан ө суіне мү мк індік  
беретін және қ анағ аттандыратын болашақ  мамандығ ы анық талады.  

Бейіналды дайындық сыныптарында кәсіби бағ дар 
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бағытын таң дау бойынша бағ дарлануш ы к урс тары болу керек, 
мысалы, қоғ амдық -гуманитарлық бейін ү ш ін: «к ә сіби -педагогикалық 
іс-әрек еттің  негізі», «ғ ылыми зерттеу ж ұ мыстарын ұ йымдастыру», 
«Адам және саясат», «Дипломат», «Адам ж ә не дә уір», «Мек теп 
редакторы», «Мұғ алім», «Туғ ан ж ердің  табиғ аты».  

Жаратылыстану-математикалық бейін ү ш ін к ә сіби бағ дар 
бағытын таң дау бойынша к урстар: «Биофизик а: тарихы, ашылулар, 
қазіргі ж ағ дайы», «Ғ арыш негіздері», «Қ арж ы -экономикалық ә рек ет 
негіздері», «Инженерлік әрек еттің  негіздері», «Эк ономик а негіздері», 
«Қорш ағ ан орт а бойынша менеджер», «Көлік  менедж ері», «Жарнаманы 
орнату бойынша эксперт», «Нарық зерттеуш ісі», «Медицина ж ә не біз», 
«Информатика әлемі».  

Сондықтан да, «Технология» білім беру саласында ұ сынылғ ан 
«Бейіндік мамандыққ а к іріспе» к урсы бейіналды дайындық  болы п 
есептеледі. Жоғарғ ы мек тепте бейін ж ә не негізгі сатыда бейіналдыны 
таңдау к ейбіреулері ү ш ін орта немесе бастауыш к ә сіби білім беру 
мекемелеріне, ЖОО-на түсу к езіндегі мамандық ты таң дауды білдіреді.  

Кәсіби бағ дар сипатындағ ы к урс  қ атысуғ а міндетті сабақ т ары 
бар бейіналды кезеңдердегі вариативті к омпоненттерінен орын алу 
қаж ет, бірақ  олар қ осымша білім беру ж ү йесінің  ресурстары бар 
театралды студия, секция және ү йірме сипатындағ ы к урстар болмауы 
қаж ет. Олар бейіналды орта мек тебінің  шығ армашылық  ж ә не 
мансапты дамыту орталығына енеді.  

Бейіналды дайындықта  сыныптан сыныпқ а ауысу ж ағ дайы 
типтік оқу ж оспарындағ ы ж ек е к омпоненттерде қ арастырылып, 
шешіледі. 

Қорыта к елгенде, оқ ушыларды бейіналды дайындауды ж ү йелі 
ұйымдастыру қ абілеттері мен бейімділік теріне қ арай  ғылымның , 
өндірістің , ө нердің  белгілі бір саласында озық  нә тиж еге қ ол ж етк ізе 
алатын мамандықты таң дауғ а бағ ыттайды деп есептейміз.  

 
Пайдаланылған  ә дебиет т ер т і з і м і :  

1. Қазақ ст ан Республик асының  12 ж ылдық  ж алпы орт а білім  
беру тұж ырымдамасы . 

2. Қазақ ст ан Респуб ликасының 2015 ж ылғ а дейінгі білім  беруді 
дамыту тұж ырымдамасы . 

3. Қазақ ст ан Республик асындағ ы білім  беруді дамыт удың  2011 -
2020 жылдарға арналғ ан мемлек ет т ік  бағ дарламасы .  

4.  «Қазақ ст ан Республик асының  Білім  т уралы» заң ы . 
5. Мұханбет ж анова Ә.М. Кә сіпт ік  оқ ыт у т ео риясы және 

технологиясы. Орал, 2010. 
6. Психологическая диагностика (под ред. Д.И.Фельдштейна), 

МГСУ, 2001. 
*** 

Бұл мақ алада бейіндік  мек т епт е оқ ыт у ү рдісін 
ұйымдаст ырудың  ә діст емелік  ж олдары к ө рсет ілген. «Бейіндік  
оқыт у» ж ә не «Бейіналды дайындық » ұ ғ ымдарына түсінік т еме 
беріліп, педагогикалық -психологиялық ерек шелік т ері сипат т алғ ан.  

*** 
This article deals with methodological ways of teaching process 

organization in type of school (12 years school).  
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Explanation of notions «Specialized teaching» and «Pre-specialized 
preparation» are given and pedagogical-psychological characteristics are 
described. 

 
 

ӘОЖ  373:316.343.652(574) 
Мұханбет ж анова Ә.М. – п.ғ.д., профессор,  

М.Өт емісов ат ындағ ы БҚ МУ, 
Үм бет ова Г.М. - магистрант,  
М.Өт емісов ат ындағ ы БҚ МУ 

 
ҚАЗАҚ СТАННЫ Ң  ИНТ ЕЛЛЕКТУАЛДЫ МЕКТЕПТЕРІНІҢ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

«2030 жылы біздің ұ рпақ т арымыз бұ дан былай ә лемдік   
оқиғ алардың  қ алт арысында қ алып қ оймайт ын  

елде өмір сү рет ін болады». 
Н.Ә. Назарбаев 

 
Қоғ амда ж ү ріп ж атқ ан ә леуметтік -саяси өзгерістер, ғ ылыми 

техникалық процесс ж әне ж алпы білім беретін мек теп қ ұ рылымының    
өзгеруі  ж ас ұ рпақ ты тә рбиелеуді дамытып, ж аң аша 
қалыптастыруды  талап етеді.  Қ азіргі  ө рк ениетк е ж етк ізетін қ ұ рал – 
тек қана білім.  Білімді ұ рпақ  қ ана болашақ  иесі болып табылады. 
Сондықтан сапалы білім алуы мұғ алімдердің   рухани биік   болмысын,  
білімділік  және к ә сіби  шеберлігін қ аж ет етеді.  Сегіз қ ырлы, бір 
сырлы  үлгілі ұ стаз ғ ана ой -өрісі к ең ,  ж ан -жақты дамығ ан ш ә к ірт 
тәрбиелей алады. Осығ ан  байланысты, баланы ж ек е тұ лғ а  ретінде 
дамытып және оның   ин теллектуалды дамуына ерекше  көң іл бө луіміз 
қаж ет.  

Оқушылардың  таным ә рек етіндегі басты ж етістік тері 
интеллектуалдық даму болып табылады. Оқ уш ылардың  
интеллектуалдық дамуы мә селелері шетел ж ә не к ең ес 
психологиясындағы зерттеуш ілердің  (А.Бине, Т.Симон, Ф.Га льтон, 
Л.Герстоун, К.Спирмен, Р.Кеттел, Дж. Гилфорд, Дж. Равен, Ж.Пиаже,  
М.А. Холодная) еңбек терінде к ө рініс берген. Кең ес психологиясының  
белгілі зерттеушісі М.А Холодная өз ең бек терінде интеллек т ұ ғ ымын 
төмендегідей тү сіндірген:  

1. Интеллект саны ерекше формасы ретінде феномендік тұрғ ыда 
түсіндіріледі.  

2. Интеллект қоршағ ан орта талаптарымен табиғ и 
жағдайлармен ө зара ә рек етк е тү сетін бейімделу ретінде генетик алық  
тұрғ ыда тү сіндіріледі.  

3. Интеллект әлеуметтену процесі, сондай -ақ тұ тастай 
мәдениеттің  ә сер і ретінде әлеуметтік  тұ рғ ыда тү сіндіріледі.  

4. Интеллект тұлғ а іс -әрек етінің  ерек ше формасы ретінде 
процестік-әрек еттік  тұ рғ ыда тү сіндіріледі.  

5. Интеллект ақпараттарды ө ң деудің  қ арапайым процестерінің  
жиынтығы ретінде ақ параттық  тұ рғ ыда тү сіндіріледі.  

6. Интеллект түрлі дең гейдегі таным процесс ж ү йесі ретінде 
функционалды деңгейлік  тұ рғ ыда түсіндіріледі.  
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7. Интеллект психиканың белсенділік ті ө зіндік  реттеу фак торы 
ретінде түсіндіріледі.  

Осы көрсетілген топтамадағ ы интеллек тіні психик аның  
белсенділіктің ө з індік зерттеу факторы ретінде түсіну 
интеллектуалдық дамуды психологиялық  тұ рғ ыда зерттеген.  

Оқушының  интеллек туалдық  дең гейі ә леуметтік  ж арамдылық ты 
ғана емес, сондай -ақ ж ек елік  ерек шелік терін де анық тайды. 
Интеллект табиғаты арқ ылы оқ уш ы қ оршағ ан болмыс ты  
динамикалық тұ рғ ыда ө згерте отырып, қ оршағ ан ортаны ө зіне 
қарай қ айта қ ұ рай алады. Себебі ө зіне сыни к ө зқ арасы, сенімі 
қалыптасқ ан тұ лғ а болашақ та ө зінің  интеллек туалдық  ә леуетін 
пайдалана алады. 

Осыған орай білім беру саласында бірегей оқ у орындары – «Жаңа 
халықаралық  университет», «Арнаулы Қ ор» ж ә не  «Интеллек туалдық  
мектептер» секілді жобалар ерекше басымдыққ а ие болып отыр.  

Қазір ашылғ ан  интеллек туалдық  мек тептерде 700 -800 бала оқып 
жатыр. Негізінде бұл мек тептерде сабақ  қ азақ , орыс, ағ ылш ын 
тілдерінде жүргізіліп , оқ уш ылардың  ж ан -жақты дамуына, соның  
ішінде  интеллектуалды әлеуетін  толық тай ашуғ а ерек ш е к ө ң іл 
аударылып отыр. 

Осы интеллектуалды мектептердің мақ саты - әртү рлі салалар 
үш ін бә сек еге қ абілетті менедж ерлерді дайындау болып табылады. 
Мектептің дамуындағ ы басты бағ ыттары мыналар:  

- Әлемдік  сапа ж ә не білімнің  ө тімділігі .   
- Дара оқыту ж ә не қ абілеттерді   дамыту.  
- Тілдің ү штұ ғ ырлығ ы .     
- Ақпараттық -коммуникациялық инфрақ ұ рылым .   
Өз қ ызметінде интеллектуалды мектептер келесі принциптерді 

басшылыққ а алады:  
- Оқушыны ж ек е тұ лғ а ретінде қ алыптастыруғ а бағ ытталғ ан 

біртұтас білім ж ү йесін қ ұ райтын оқ ыту ж ә не тә рбиелеу процесінің  
бірыңғ айлылығ ы.  

Яғни , осы интеллектуалды мектептің ерек ш елігі баланы толық тай    
жан-жақты дамытып, оқ ыту мен тә рбиел еу тұтас ж ү йеде ө туі қ аж ет.  

- Білім үрдісін ұ йымдастыруда пә н ж ә не дең гейаралық  
кіріктілікті, бірізділікті, саралап оқытуды қ амтамасыз ету.  

- Оқушылар мен мұ ғ алімдерді ірік теуде аш ық тық ты, 
объективтікті және барлығ ына тең  ш арттылық ты іск е асыру.  

- Барлық м ұғ алімдердің  к ә сіби дамуына тең  мү мк індік  беретін 
білім беру моделінің қ аж еттілігіне сай мек тептің  к адр саясатын 
ұйымдастыру.   

- Мектепті басқару ж ү йесіндегі анық тық  ж ә не басқ арушы 
компанияның ж ауаптылығ ы.   

- Мектеп қоғ амдастығ ының  барлық  мү ш елерін мек теп  
қызметіне қ атыстыру.  

- Жаратылыстану-математика пәндерін терең детіп  оқ ыту 
арқылы бейінді оқ ыту.    

Осы интеллектуалды мектептердің ү мітк ерлеріне арналғ ан 
психометриялық тест мазмұ ны тө мендегідей:  

Балалардың қ абілетін  анық тауғ а арналғ ан психометриялық  тест 
ұсыныс сипаттама беріп, оқушылардың  к онк урстық  
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іріктеу нәтиж есіне ә сер етпейді.  Тестті Джонс Хопкинс атындағы 
университеттің дарынды ж астар орталығ ы дайындағ ан. Бұ л тесттің  
көптеген басқ а тесттерден айырмашылығ ы  - мазмұндық  білімді емес, 
кеңістік  бағ дарлау  мен сандық негіздеуге қ абілетті ө лшейді. Тест 
қорытындыларын Дж онс Хопк инс атындағ ы университеттің дарынды 
жастар орталығы бағ алайды. Тестілеу бес бө лімнен тұ рады, ж алпы 
кететін уақыт 90 минут. Сұ рақ тардың  саны мен берілген уақ ыт 
төмендегі к естеде к ө рсеті лген: 

 
Тест бөлімі  Сұрақ тар саны  Уақыты  

Көру ж адысы, есте сақ тау  Есте сақтау ү ш ін 
20 түр  

8 минут 

Жазықтық пен ж ұ мыс істеу  35 14 минут 

Блоктардың бұ рылуы  24 11 минут 

Көру ж адысы, ж аң ғ ырту  20 8 минут 

Сандық сипаттамалар  50 20 минут 
 
 
 
 Межелі деңгей:  
Межелі минималды мөлшер:  

 Сынып «Сандық 
сипаттама» 
минимум 

«Кеңістік тегі 
қабылдау» 
минимум 

Барлығы (сандық  
сипаттама+кеңістік тегі 
қабылдау)  

7 39 - 50-ден 45 – 79-дан 84 – 129-дан 

8 42 - 50-ден 51 – 79-дан 93 – 129-дан 

9 45 – 50-ден 58 – 79-дан 103 – 129-дан 
 
Межелі минималды мөлшер:  

 Сынып «Сандық 
сипаттама» 
минимум 

«Кеңістік тегі 
қабылдау» 
минимум 

Барлығы (сандық  
сипаттама+кеңістік тегі 
қабылдау)  

7 35 - 50-ден 38 – 79-дан 73 – 129-дан 

8 37 – 50-ден 45 – 79-дан 82 -129-дан 

9 40 – 50-ден 51 – 79-дан 91- 129-дан 
 
Көрсетілген баллдар мазмұ нды білімнің , болмаса математика, 

жаратылыстану ғылым ында жетістіктер нәтиж есін к ө рсетпей, 
сандық негіздеу мен к ең істік  бағ дарлау саласында оқ уш ылардың  
дарындылық қ абілетін ің  дең гейін айқ ындап тұ рғ анын есте сақ тау 
керек.  
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Тесттердің ү лгілері:  
1. «Көру ж адысы» бө лімі  екі тараудан тұрады. Бірінш ісі «Кө ру 

жадысы, есте сақтау»  деп аталады, бұ л тарауда сізге ж артылай  қ ара 
түск е боялғ ан дұ рыс емес тү рлердің  бірнешеуін есте сақ тауың ыз 
керек.  Екіншісі - «Көру ж адысы. Жаң ғ ырту » деп аталады. Бұл 
тарауға                 30 минуттан кейін, тесттің басқ а ек і бө лімін 
бітірген соң к ірісесіз.  «Кө ру ж адысы. Жаң ғ ырту»  тарауында «Кө ру 
жадысы, есте сақтау»  тарауында есің ізге сақ тағ ан тү рлерді анық тау 
қаж ет. «Кө ру ж адысы. Жаң ғ ырту»  бө л імінің сұ рақ тары қ ара тү ск е 
боялған ұ қ сас сызылғ ан фигуралар ж иынтығ ы тү рінде к ө рсетілген.  
Осы бетте «Көру ж адысы, есте сақ тау»  бө лім індегі кейбір сұрақ тары 
берілген.  

Тесттің «Жазық тық пен ж ұ мыс істеу» бө лімінде сіз дұ рыс емес, 
жайпақ фигураларды, қ орапт ардың ү ш  ө лш емді суретін к ө ре 
аласыздар. Сіздің мақ сатың ыз ж айпақ  фигуралардағ ы сызық тар дың  
қораптағ ы сызық тарғ а сә йк ес к ө лемін анық тау к ерек . Жайпақ  
фигурадағы тұ тас сызық  фигураның  қ ырларын білдіреді, нү к те 
сызық қ ай  жерден бүк телу к ерек  ек енін к ө рсетеді . Әрбір ж айпақ  
түрдегі ж ә не сә йк ес қ ораптағ ы тетік  формағ а байланысты 
қораптың  орналасуын анық тауғ а к ө мек теседі.  

2.  «Блоктардың бұ рылуы» тесттің  бұ л бө лімі сіздің  к ең істік те 
блоктарды ойша жылжыту қабілетің ізді байқайды. «Блок тардың   
айналымы» бөлімінде с із блоктардың алуан тү рін к ө ресіз: тек ше 
пішінді, цилиндр және тағ ы  басқа орналасқ ан фигуралармен бірге.  
Әр сұ рақ та алты суреттен. Сол ж ақ тағ ы ж оғ ары бұ рыштағ ы сурет 
блоктың ү лгісін к ө рсетеді. А ә рпінен  Е әрпіне дейін белгіленген  бес  
суреттің біреуінде ат алған  блок кеңістік те бұ рылғ ан к ү йінде 
көрсетілген. Қ алғ ан  суреттерде к ең істік те алуан тү рлі позицияда 
басқа блок тар к ө рсетілген.  

3.  «Көру ж адысы, есте сақ тау» бө лімінде сіз к ейбір ж ері қ арамен 
боялған алты п іш інді есің ізде сақ тадың ыз. Тесттің  бұ л бө лімі  сіздің 
нақты п іш індерді есте сақ тау қ абілетің ізді ө лшейді. Сіз есте сақ тағ ан 
әрбір п іш ін тап сондай сұ лбада, бірақ  қ арамен басқ а ж ерлері 
боялған.  

4.  «Сандық сипаттамалар» бө лімінде ә рбір к елесі сұ рақ  ек і 
бөлік тен тұ рады. Бірінш ісі А бағ анында, ек інш ісі В бағанында. Сіз 
екі бөлік тің  қ айсысы ү лк ендеу ек енін, ек і бө лік  бірдей ме, ә лде 
берілген есепке ақпарат ж етк ілік сіз бе , анықтау қ аж ет.  

Жоғарыда к ө рсетілген психометриялық  тесттің  бір ерек шелігі  
баланың  интеллек туалды дарындылығ ын толық тай  анық тайды.  Бұ л 
психометриялық тесттен ө тк ен ә рбір оқ ушы интеллек туалды мек тепте  
білім алуға толық тай мү мк індігі бар.  

Осы интеллектуалды мектептердің ж ас қ азақ  елі ү ш ін зор мә ні 
бар. Осы мектептің оқ ушылары ү ш  тілде ерк ін сө йлеп, ө з елінің  
интеллектуалды дамыған елдерд ің қ атарына к іруге ү лесін қ осады.  
Қай мемлек еттің  де негізгі тірегі - білімді де білікті, іскер де белсенді  
адамдар тобы. Сондықтан қ оғ ам талабына сай  қ оғ амды 
көрк ейтетін, дамытатын ж астарды тә рбиелеу ең  маң ызды мә селе 
болып отыр. Интеллектуалды дарынды балаларға білім беруді 
ғылымның  бү гінгі даму дә реж есіне сә йк ес ж ү ргізу бір ж ағ ынан 
қоғ амғ а талантты мамандар даярлауда тиімді болса, екінші 
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жағынан ерек ше дарынды балалардың  тек  ө зінің  интеллек туалдық  
дамуын қанағ аттандыруды қ амтамасыз етеді.  
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*** 
В этой статье рассматривается проблема обучения и 

воспитания интеллектуально одаренных детей  и  их особенности 
обучения в интеллектуальных школах, а также  особенности  
принципа  отбора детей в эти школы. 

*** 
In this article the training and education problem is considered is 

intellectual exceptional children and their feature of training at intellectual 
schools. And features of a principle of selection of children in intellectual 
schools. 
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 Батыс Қазақ ст ан гуман итарлық ак адемиясы  
 

АУЫЗША СӨЙЛЕУ БІЛІК -ДАҒД Ы ЛАРЫ НА Қ АТЫ СТЫ   НЕГІЗГІ  
ҚАҒ ИД АЛАР  

 
Сауатты да шешен сөйлей білу – заман талабы. Қазіргі таң да 

тілдік қатынастың  барлық  тү рлерін игерген ж оғ ары мә дениетті 
адамдарға қ оғ ам қ аж етсінуі айқ ын аң ғ арылуда. Ал бү гінгі к үні 
мұндай білімнің  қ аж еттілігі  айдай анық . Бұ л орайда баса еск ерер 
ерекше тұс – егер де адамның ж алпы мә дени дең гейі ж етк ілік ті 
дәреж еде ж оғ ары болса ғ ана, ж инақ талғ ан к ә сіби білім мен дағ ды 
жемісті жетістікке жеткізе алатынын болашақ мамандардың  терең  
тү сінуінің қ аж еттігі.  

Жалпы сөз сө йлеуді ш ебер мең геруді қ аж ет етпейтін мамандық  
жоқ. Ал адам іс -әрек етінің  к ейбір салаларында ол аса қ аж етті де 
тиімді жұмыстың  міндетті алғ ы ш арты да. Сауатты да шешен сө йлей 
білу дағдысы адамдар арасында ж ылы да ж ағ ымды қ ар ым-қатынас 
орнатуға ж ә не сақ тауғ а мү мк індік  береді. Әшейінде мағ ынасы 
көмеск і, тіптен қ аж етсіз к ө рінетін  сөзді ө з орнында, дә л 
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мезетінде шебер де шынайы қолдана білсе, ол тең дессіз к ү ш ті 
құ ралғ а айналары сө зсіз.  

Біздің қ арым -қатынасымыз сә тті болу ү ш ін, т ек қана тілді, 
оның грамматик асы мен сө здік  қ орын ж ақ сы біліп  қ ана қ ою 
жеткіліксіз. Пікірлесушіңді қ ызық тыра отырып, оғ ан ә сер ету ү ш ін, 
өз бағ ытың ызғ а аударып, баурап алу ү ш ін, ө зің ізді ұ нататын 
адамдармен, өз қ арсыластарың ызбен сө йлесе білу ү ш ін, дос -жаран 
арасындағы ә ң гімеге қ атыса білу ү ш ін, ақ ырында ш аршы топ 
алдында сөйлей білу ү ш ін ө з сө зің ізді орынды ү йлестіре білуге ү йрену 
аса қаж ет.  

Аристотель өзінің  «Риторик асында» к ү ллі адам баласының  белгілі 
дәреж еде шешендік тану іліміне қ атыстылығ ын анық тайды.  Демек, 
кәсіби маман – педагог-психолог, заңгер, ә леуметтік  қ ызметк ер, 
саясаткер, менеджер, діни уағыздауш ы ө з мамандық тарының  
шарықтау шегіне ж етк ісі к елсе, сө йлеу ө нерін ж ете мең геруі тиіс. 
Себебі оларға адамдармен ү немі қ арым -қатынас ж асауғ а, 
әң гімелесу ге, кеңес беруге, ұ стаздық  етуге, ресми ж ағ дайда ш аршы 
топ алдында сөйлеуге тура к еледі. Осы орайда аудиторияғ а к ө здеген 
межеде әсер ету мақ сатында шарш ы топ  алдында сө йлеуге ә зірлену 
және сө йлеу заң дылық тары туралы ғ ылым саласы шеш ендік тану 
көмек к е к еледі . Баса айтармыз, бұл ауызек і сө здің  к ү ш імен белгілі бір 
ақпаратты ж етк ізу амалдары туралы ж ай ғ ылым саласы ғ ана емес, 
сонымен қоса сө зді ө зге адамғ а ә сер ету қ ұ ралына айналдыруш ы, 
сөйлеген сө здің  сенімділігін, ә сер туғ ызуш ылық  ә рек еттік  қ алпын 
қамтамасыз е туші заңдылық тар мен ереж елердің  шоғ ыры да.  

Қазіргі ж оғ ары білім беру саласындағ ы к ү н тә ртібінен тү спейтін  
мәселенің  бірі – таңдағ ан мамандығ ы бойынш а тиісті дең гейде 
теориялық -практикалық білік -дағдысы бар к ә сіби маман даярлау 
жайы. Осы түпк і мақ саттан т уындата отырып, жоғары оқ у орны 
студенттеріне алғаш қ ы к езек те қ аж етті ауызша сө йлеу мә дениетін 
қалыптастыруғ а қ атысты негізгі қ ағ идалар шоғ ырын ұ сынуды ж ө н 
көрдік .  

 І. Студенттердің ауызша сө йлеу мә дениетін қ алыптастыру:              
1) Шаршы топ алды сөз с өйлеуде к ітаби стиль тү рлерінен 
(публицистикалық; ресми -іскери; ғылыми; к ө рк ем -әдеби)  хабардар 
болуы; 2) Ауызекі сөйлеу стиліне қ атысты қ ағ идаларды білуі 
(сөздердің  ерк ін т ү рде ү йлесе к елуі; қ ысқ а сө йлемдер; бейт арап 
лексика; бағалау мә нді ж ұ рнақ т ар; т ілді ң бейнелеуіш  қ ұ ралдары; 
экспрессивті тұрғ ыда сө йлеуге бейімділік ); 3) Сөйлеуге даярлығ ы ( сөз 
мақсат ының  айқ ындалуы; аудит ория мен ж ағ даят қ а т алдау 
жасау; сөз сө йлеуге қ аж ет т і қ ағ идаларды ірік т еу ж ә не шек т еу; 
материал жинау; сөйленер сө з ж оспарын қ ұ ру; сө йл еу сәт іне 
керекті сөздерді ә зірлеу ж ә не ек шеу; дауыст ап сө йлеу т ә ж ірибесі).   

Ауызша сөйлеу мә дениетін қ алыптастыруда сө йленер сө здің  
композициялық қ ағ идаларын еск еру орынды. Бұ л ретте еск ерілер 
тұстар тө мендегіше: 1. Композициясы (сөз басы, к іріспесі (т ұ т а с 
сөздің  8/ 1 бө лігі); негізгі бө лім ; т ү йін (эт ик ет т ік  формулалар; т езис, 
индукция, дедукция; айғақ т ама, аналогия; негізгі ой ү зігін қ айт алау; 
аудиторияны құ лшындыру) . 2. Композициялық қ ағ идасы (логик алық  
жүйелілік ; ү немдеу қ ағ идат ы; ү дет у, ү ст емелет у қ ағ ид аты). 3. 

(логикалық ж ү йелілік т ің  Композициялық олқ ылық т ары:  
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сақт алмауы (ж оспар бапт арының  бір -бірімен ұласпауы); қ озғ алғ ан 
мәселелердің  к ө пт ігі (3 -4); қараст ырылып от ырғ ан мә селеден 
алшақ к ет уш ілік ; сө йленер сө здің  ж ек елеген қ ағ идаларының  
күрделену і (сауал дардың к ө пт ігі); т еориялық  пайымдаулардың  т ым 
молдығы; негізгі қ ағ идалардың  дә лелдемесінің  ж оқ т ығ ы; сө йленер 
сөз қ ұ рылымының  ж ат т анды т апт ауын рең де болуы).  4. Сөйленер 
сөздің  к омпозициялық -логикалық ж елісі. К іріспе  (міндеттері: 
тақырыпқ а қ ызығ ушылығ ын оя ту; аудиториямен байланыс 
орнату; аудиторияны сөйленер сө зді қ абылдауғ а бейімдеу). 
Аудиторияның зейінін аудару амалдары: ( қ аратпа сөз (аудит орияны 
өзің е қ арат а айт ылар сө з); сө йленер сө здің  мақ сат ын баяндау, 
тақырыпт ың  баст ы т арауларына шолу ж асау; уайым -қ айғыларын 
бөлісу амалы; аудит ория қ ызығ ушылығ ын еск еру; сә йк ест і оқ иғ ағ а 
жүгіну; географиялық  не ауа райы ж ағ дайларын еск еру; беделді 
тұлғ аларғ а не т анымал ақ парат  к ө здеріне ж ү гіну; шешен 
тұлғ аның  ерек шелігін еск еру; аудит орияғ а сауал т аст ау; т осын 
пікір (парадокс); юморлық т ұ рғ ыда еск ерт у) . Бекіту тәсілдері (шын 
жүрек т ен шық қ ан сө з, ж ек е дара аудит орияғ а қ арат а айт ылар 
сөз, к омплимент ) . Дәлелді қ олдану т ехник асы (оқ иғ а, ж ек е 
толғаныс, салыст ыру, анек дот ) . Пайымдауды туындату техникасы 
(мәселенің  ашық  қ ойыл уы, қарсы пік ір) . Тікелей айту техникасы 
(тақырып бойынш а сө з сө йлеудің  себебі) .  Негізгі бөлімді ә зірлеу 
қағ идат т ары (индук т ивт і;  дедуктивті; аналогия бойынша; 
хронологиялық; логик алық -сипаттамалы; себеп-салдарлық). 
Қорыт ынды (мақсат т ары: айт ылғ андарды ж и нақт ау; сө йленер сө з 
діңгегіне қ ызығ ушылық т ы арт т ыру; айт ылғ андардың  мә н -
мағынасына салмақ  беру; м індет т ер қ оя білу; іс -әрек ет к е ш ақ ыру). 
Әдіст ері: (айт ылғ андарды ж инақ т ау; негізгі мә селелерді не 
тұж ырымдарды қ ысқ аш а қ айт алау; мә селенің  к елешегін аң ғ арт у; 
соңғ ы сә т т і иллюст рациялау т ұ рғ ысында беру; лепт і (ұ ранды) сө з).  

Студент жастардың ауызша сө йлеу мә дениетін қ алыптастыруда 
шаршы топ алды сөздің  стилистик алық  ерек шелік тері де есте 
ұсталғ аны ж ө н. Бұ л орайдағ ы қ ағ идалар ү зік тері тө мендегіше:                  
1. Қысқ а да нұ сқ а, ж ай (аса к ү рделі емес) сө йлемдер . 2. Сөйлем 
құ рылымдарының  ерк індігі . 3. Ауызекі сөйлеу к езең і .                                   
4. Байланыстырушы (дәнек ерш і) қ ұ рылымдар (ж ә не, бірақ , десек  т е, 
сондай-ақ, солай десек  т е, солай ма) . 5. Сегментті құ рылымдар 
(бұғ ан байланыст ы, осығ ан байланыст ы, бұ ғ ан сә йк ес) . 6. 
Сөйлемдерді байланыст ырғ ыш сө здер, т ірк ест ер (қ араст ырайық , 
алалық, к елесісіне к ө шелік , менің ше, менің  ойымш а, бірінш іден, 
келесіде атаймыз (сөздердің  не оралымдардың  қ айт алануы )). 7. 
Апеллятивтер (көз алдымызғ а елест ет іп к ө релік ш і, к елің іздер, 
бірлесе ойланып көрелік ) .                  8. Есімшелі оралымнан гөрі 
бағының қ ы сө йлем дұ рыс . 9. Ырықсыз ет іст ен гө рі сабақ т ы ет іс 
дұрыс . 10. Сөздердің  «пассивт і» қ ордан гө рі «ак т ивт і» қ ор дан 
болғаны, зат  есімді ет іст ік т ерден гө рі ет іст ік т ің  ө з т абиғ ат ынан 
болуы тиімдірек (Осы аппарат өндіреді – бұл аппарат т ың  ө німділігі) . 
11. «Өт імді де ү йлесімді» сө здер мен сө з т ірк ест ері (мү мк ін, сіз 
байқағ ан шығ арсыз, уақ ыт т ың  к ө бірек  бө лігін, ә рдайым б ірге).        
12. Жіктеу есімдіктері (мен, сіз, біз). 13. Сілтеу есімдігі (сол, осы, 
мынау). 14. Жинақт аушы -жалаң және сұ раулы сө йлемдер.   
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Даусыз ауызша сөйлеу мә дениетін қ алыптастыруда баса 
ескерілер мәселенің  бірі – сөйлеу мә нерлігін қ алыпт аст ырудағ ы 
шешендік құ ралдар.  Мәнерлілік  қ ұ ралдарының  м індет і – 
эмоционалды фон құ ру, айтылғ ан іргелі ойларғ а қ атыстылық  сезімін 
ояту. Мәнерлілік  – сөз сө йлеу стилінің  сендіргіш  сапасы, идеялардың  
көрк ем бояуы, ерек ше елең детер эмоционалды толғ аныс пен 
эстетикалық лә зза т атмосферасын туындата келе, тыңдаушылар 
назарын аударту құ ралы.  

Ал осы реттегі негізгі құ ралдар сапында стилистик алық  
фигураны атаймыз. Стилистикалық фигура  – айтылған ойғ а тік елей 
байланысты сөздердің  тірк ес қ ұ рамында ү йлесімді қ алыпта 
орналасуы (мәселен, «биологиялық к омпьютер» адамның  миы 
мағынасын аң ғ артса, ал, «биолог к омпьютері» тірк есі ж асанды ек ені 
мәлім). Оның  тарамдары да сан алуан. Бірқ атары тө мендегіш е: 1. 
Риторикалық сұ рау  – шешендік тәсілдерге ж ататын айшық ты сө з 
тіркесі. Риторикалық сұ раул ы құ рылым – ойды, сезімді әсерлету ү ш ін 
жауабы өзінен ө зі -ақ айқ ын нә рсені ә серлі леппен, сұ рау тү рінде 
айту. Бұл к ү мә ндану, шү бә  к елтіру мү мк ін емес деген айрық ш а 
сенімділікті білдіреді («Өлім – асусыз тау, кімнің бауыры сау? Пұ лсыз 
берді, құ нсыз алды, - оған не дау? Бізге аяулы, алушығ а да қ алаулы») . 
2. Қайт алау.  Айшықтаудың  қ айталау тү рлері (анафора, эпифора) 
шешендік сөздердің  к ө рк емдік  белгілерінің  бірі. Қ айталанғ ан 
элементтер белгілі бір ойға, айтпақ  болғ ан нә рсеге ек п ін тү сіреді, 
көң іл аудартады («Бір бала бар – атадан өт е т уады, бір бала бар – 
атаға ж ет е т уады, бір бала бар – кейін қарай к ет е т уады» (Қ аз 
дауысты Қазыбек  шеш ен сө зі).  Анафора – сөз басында, тірк ес басында 
айтылар түйіннің  қ ұ рамындағ ы ж ек елеген сө здердің  немесе 
оралымдардың к елуі (Кім көрді к ө к т ің  ж ерге қ ұ лағ анын, к ім  к ө рді 
күннің  ж арық  сұ рағ анын... (И.Байзақ ов)). Эпифора  – сөз соң ында 
(әсіресе, ө лең ді сө зде) бір сө здің  не сө з тірк есінің  бірнеше 
қайталанып к елуі. Бұ л қ аж етті бір ойғ а, қ ұ былысқ а ерек ше назар 
аударып, сөз ә серін арттыру ү ш ін қолданылады («Қыз бала к ө рк ем 
көрінер, бет т егі нұ рлы қ анменен... Еділ к ө рк ем к ө рінер, ж ағ алай 
біткен талменен...» (А.Керейұлы)). 3. Градация  – жиі қолданылатын 
риторикалық фигуралардың  бірі. Бұ л сө здердің , к ө бінесе 
синонимдердің, бірінен -бірінің мә нерлі , эмоционалды бола түсуі 
қалпында орналасуын білдіреді. Градация (лат.gradatio – біртіндеп 
көт еру),  яғни дамыта айш ық таудың  бір тү рі: алдың ғ ы сө зден 
соңғ ы сө зді, алдың ғ ы ойдан соң ғ ы ойды асыра, асқ ақ тата тү су 
(«Қобыланды бат ыр» ж ырындағ ы Тайбурылдың  ш абысы ). Түйдек т ет у  
(«Қиқ у салып, қ ұ зғ а ұ шқ ан, Қ ұ здан суық  мұ зғ а ұ ш қ ан, Мұ здан биік  
бұлт қ а ұ шқ ан» (Т.Жарок ов). Баяулат у («Әм ж алық т ым, ә м  
жабықт ым» (Абай)). Кейде екеуі қосарланып қ олданылады. Мәселен, 
«Безілдет! Сарнат! Зарлат! Үздік т ірш і! К ерек  ж оқ ! Лақ т ыр ә р і! 
Қысқ арт ! Қ ысқ арт !» (І.Жансү гіров). 4. Антитеза (шендестіру) –
шешендік сөз ү ш ін қ аж ет анық тау тә сілінің  бірі. Антитезада ә р тү рлі 
мағынадағ ы ж ек елеген сө здер, сө з тірк есі, тіпті тұ тас фразалар 
қарсы қ ойылады. Бұ л іспеттес оралымдар қ аж етті ойды белгілі б ір 
феномендер, бағалар, пайымдаулар арқ ылы ү дете тү седі («Қардан 
артық ешнә рсе ж оқ , ұ стасаң қ олың ды т оң дырады. Қ азаннан қ ара 
еш нәрсе ж оқ , ішіндегісін ішсең, мейіріңді қ андырады. Қ ара 
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бөрік  хан басында, ақ  к иіз аяқ  аст ында емес пе? Қ ыран қ ұ с 
қырымғ а, қ ұ зғ ы н құ с ырымғ а деген. Менің  іш імнің  саралығ ына 
қарамай, т ү сімнің  қ аралығ ына қ арағ ан сіздің  к ө зің із де к ө з емес, 
ағарып к ет к ен без ек ен. Кө зі соқ ырдан к ө ң ілі соқ ыр – ғаріп, 
есуастан есірік – ғаріп!  Сол есірік пен көң ілі соқ ырдың  я бірі, я «пірі» 
болмасаң не е тті?» (Сыр бойында жасап өт к ен Тыныс қ ыздың  ділмар 
сөзі)). Ант ит еза, бірінш іден,  кереғар ұ ғ ымдарды бетпе -бет қоятын 
айшықтаудың  бір тү рі ретінде ек і затты не қ ұ былысты шендестіру 
арқылы басқ а бір қ ұ былыстың , ұ ғ ымның , нә рсенің  суретін, сыр -
сипатын, кескін-кейпін аңғ артады. («Қар – аппақ, бү рк іт  – қара, 
түлк і – қызыл. Ұқ сайды қ аса сұ лу шомылғ анғ а» (Абай)). Ек інш іден , 
қазіргі ә дебиеттанудағ ы қ арама -қарсылық ты (к онтрасты) айқ ындау, 
көбінесе аш ық , антоним сө здер арқ ылы да беріледі. Мұ нда автор ойы 
ол қолданғ ан с өздерден терең де ж атуы да мү мк ін  («Өссе, т ілім , мен 
де бірге өсем ін. Өшсе, т ілім , мен де бірге ө шемін» (Ә.Тә ж ібаев) . 5. 
Метафора – сөйленер сө здің  бейнелілігі мен мә нерлілігін  
қалыптастыруда к ең  к ө лемде қ олданылар шешендік  қ ұ ралдардың  
бірі. Байырғы ш ешенді к сөздерде ж иі к ездесетін к ө рк емдеуіш  қ ұ рал 
(Ашу деген – ағын су, алдын ашсаң  арқ ырар, ақ ыл деген – дария, 
алдын тоссаң т оқ ырар; Сен – темір де, мен – көмір, еріт к елі 
келгенмін, сен көк т е ұ шқ ан қ ұ с болсаң , мен іліп т ү сер сұ ң қ армын, 
сен тоғай арасындағ ы қ аб ан болсаң, мен – жолбарыс, - алысқалы 
келгенмін; өлім  деген – ұзақ  ж олдың  алысы; ә к ең  – асқар т ау, 
шешең – аққ ан бұ лақ , т .б.) . 6. Кейіптеу – жансызды немесе 
абстракты нысанды жанды зат ретінде бейнелеу (кескіндеу). Әр тү рлі 
табиғат қ ұ былыстарын, ж ансыз нә р селерді адам кейпіне келтіріп 
немесе қалай да ж ан бітіргендей етіп  суреттейтін к ө рк емдік  тә сіл 
(Қазақ  халқ ының  эпост ық  ж ырларында ат қ а т іл біт іріп, адамш а 
ойлап, сезінетін етіп көрсет у к ездеседі; Ауырып домбыра да 
ыңыранды, Сансыз саусақ  қ аң ғ ып, қ ыдырады. Бірде ысып, бірде суып, 
күйіп -жанып, Жүрек т е сандырағ ан к ү й ж ынданды (Ілияс) . 7. 
Аллегория – қияли (алыс) тү сінік терді, оқ иғ аларды, қ ұ былыстарды 
нақты (ж ақ ын) бейнелеу. Аллегория (грек. аllegoria – астарлы сөзбен 
бейнелеу) – әдебиетте, ж алпы к ө рк емө нерде, белгілі бір идеяны 
астарлап суреттеу үш ін бір нә рсенің , к ө бінесе адамның  мінезін , 
құ лқ ын, амалын ек інш і нақ ты нә рсенің  бейнесінде к ө рсетіп айту 
тәсілі (А.Байтұрсынұ лының  «Қ ырық  мысалы», оның  іш індегі «Ит т ің  
достығы» шығ армасы). 8. Салыст ыру  – сөйленген сө з  нысанындағы 
ұғ ымның  ек інш і бір ұ ғ ыммен қ арапайым алмасуы, салыстырылуы 
(мәселен, салыст ыру – ғылыми дерек т ерді баяндаудың  дә ст ү рлі 
негізгі құ ралдарының  бірі. «Әлемдегі к ү ллі қ ұ былыст арды т ек  
салыстыру арқылы ғ ана т анимыз» (К .Д.Ушинск ий) . 9. Эпитет 
(сипаттама) – заттың не қ ұ былыстың  айрық ша белгісін, нақ тылық  
сипатын беру (Қысқ асы к еш, қ оң ыр к еш. Кө пт еген эпит ет т ерде 
ұлт т ық  бояу -бедер болады /алма мойын, бота көз, қ олаң  ш аш, 
қоң ыр дауыс, ақ ш а бет / ).  Поэзияда әр ақ ынның  ө з қ олтаң басын 
танытатын әсерлі, к ү рде лі эпитеттер мол кездеседі (Жалынды күй, 
сарынды күй, ың ыранғ ан к ү й, ырғ алғ ан к ү й, ж ынданғ ан к ү й, 
жандырған к ү й, ж ылыт қ ан к ү й, ж ұ бат қ ан к ү й, ж орғ а к ү й, т ә т т і 
күй, шерлі к ү й (І.Жансү гіровт ің  «К ү йш і» поэмасындағ ы к ү й сипат ы).  
Эпитет – бояу. Айтылмақ ойдағ ы  белгілі бір заттың, 
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құ былыстың  қ алпы дә стү рлі шешендік  сө здерінде эпитет тү рінде 
еркін де жиі пайдаланады (Асусыз тау, арылмас дау, екі ауыз сөз, 
торқалы т ой, алалы ж ылқ ы, т опырақ т ы ө лім , ақ т ылы қ ой, т .б.). 
10. Сөйлеу мә нерлілігі афоризмдерді (түйінделе ә р і екшеле ұшталғ ан 
фразалар арқылы берілген ж инақ ы ойларды танытатын қ ысқ а да 
нұсқ а даналық  сө здер); мақал -мәт елдерді  (баға ж етк ізгісіз халық  
даналығының  арсеналы, ақ ыл -ой симфониясы, атақты тұ лғ алардың  
саф алтынға пара -пар ақыл -нақыл сө здері); қанат т ы сө зд ер, 
дәйек т і сө здер , өзге де формалар мен лингвистик алық  ә дебиеттерде 
біршама жазылған троптарды орынды қолданумен қ амтамасыз 
етіледі.  

Ауызша сөйлеу мә дениет іне қ ат ыст ы бірқ ыдыру аудит ория 
зейінін аудару және к ідірт у амалдары қ олданылады. Бір шоғ ыры 
мыналар: І. Сөз басында:  1. Кідіріс, визуальды байланыс. 2. Танысу  
(15-20 секунд), аудиторияның қ абылдауына ың ғ айлану. 3. Сыртқ ы 
қалып. 4. Аудиторияғ а қ атысты ұ станар дистанция: тым ж ақ ынырақ  
– 15-46 см; өз ортаң да – 46 см -1,2м; әлеуметтік  ж ағ дайда – 1,2 -3,6 м; 
қоғ амдық  ортада – 3,6 м. 5. Сәлемдесу (к еш ірім сұ рамау).                             
6. Аудиторияға қ олдау білдіру (к омплимент). 7. Уақ ытылы бастау.         
8. Басы артық қ ағ аздың  болмауы. ІІ. Сөз сө йлеу барысында:  1. 
Жаңалық  (белгіліден белгісізге қ ара й жүру). 2. Сө йленер сө зің іздегі 
талас (кереғарлық ) (к онфлик т) тудырар ж ағ даяттар. 3. Нақ тылы 
деректерге негізделген пайымдамалардың ж ү йелілігі. 4. Сө йленер 
сөздің  жандылығы (ырғ ақ тылығ ы) (секундына 3 -5 сөз).  5. 
Интонацияның  мәнерлілігі (ақ парат 40 %). 6. Юмор, жылы жымиыс. 7. 
Кідіріс (пауза). 8. Дене қимылы (ж ест), қ озғ алыс. 9. Сауал. 10. 
Тосыннан жасаған ү зіліс. 11. Ара -тұра диалогтасу (аудитория 
тамырын басу мақсатында). 12. Ілгергі сө з не туралы боларына 
емеурін білдіру.13. Аудиториядағы адамдардың  атын  атай отырып, 
назарын аударту. 14.Сұрақ тарғ а позитивті реак ция білдіру.  

ІІ. Студенттердің п ік ірсайыс мә дениетін қ алыптастыру:                        
1) Дәлелдеудің  қ ұ рылымы мен қ ағ идалары т ө мендегіше ө ріледі;                 
2) Айғақ т ама т ү рлері т ө мендегіш е: 1. Рациональды (деректер; 
беделді тұлғ алар; аксиомалар) 2. Иррациональды (психологиялық)  
(адамдарға ж ү гіну; аудиторияғ а ж ү гіну). 3) Айғақ т аманың  
риторикалық ә діст ері ( кәсіби дә лелдерге негізделген): 
фундаментальды әдіс (сандар, деректер); Қарама -қайшылы қ т уғ ызу  
(қарсы шығ у) ә дісі  (оппоненттің айғ ақ тамасынан қ арама -қайшылық  
табу, қорғ ану ә дісі); «Түйіндер шығ ару» ә дісі (дәл айғ ақ тамалар 
өзіміз к ү тк ен тү йіндерге қ ол ж етк ізеді); Салыстыру әдісі  (себептің 
қаж еттілігі: салыстырудың  сә тті ірік телініп  алынуы; қ арсыластың 
салыстырмаларының солқ ылдақ тығ ын дә лелдеуге болады); «Иә, ... 
бірақ ...» ә дісі  (ұсынылғ ан альтернативаның  ә лсіздеу ж ағ ын 
қарастыруғ а мү мк індік  туғ ызады); «Бөлшек т еу» ә дісі  
(дидарласушының сө йлеген сө зін  бірнеше бө лік терге бө лу: бұ л дә л; 
бұл тура лы әр тү рлі к ө зқ арастар бар; бұ л тү гелімен ә рі тү бірімен 
қате, к ү шті айғ ақ тамаларғ а ж оламау; ә лсіз тұ старды ж оқ қ а 
шығару); «Бумеранг» әдісі  ( дәлел боларлық  к ү ш і ж оқ , десек  те, ойлы 
тұрғ ыда айтылуы ж ағ ынан бұ лтартпас іс -әрек еттерге бағ ыттайды); 
Көзге ілмеу  әдісі  (бұлтарпас дерек терді байқ амағ ан болу, к ө зге ілмеу); 

(акцент беру; Баса мән беру, ү ст емелеу ә дісі  
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дидарласушының алғ ы мезетк е ө зін қ анағ аттандыратын мә селені 
шығаруы); «Біртіндеп жүзеге асыру» ә дісі (іс мәнісінің  субъек тивті 
тұрғ ыда біртіндеп ө згеру і); «Сұрау салу» ә дісі (сұрақ тар алдын -ала 
беріледі; сауал қою – айғақ таманың  айрық ш а тү рі; дидарласушының  
өзіндік  ұ станымын ақ таруғ а (ашуғ а) мә ж бү рлеу); «Тек сөз ж ү зінде 
қолдай білу» ә дісі  (алғаш қ ы к езек те оппонентк е тиімді боларлық  
дәлелдер к елтіру, сода н соң қ арсы соқ қ ы беру (шабуылғ а к ө шу).  

 
Қағ идалары  Қат есі  

 
Тезис 

1. Тезис қысқ а да нұ сқ а 
жинақы болуы т иіс  
2. Тұт ас сө з бойында т езис 
өзгеріссіз  қалуы т иіс  
3. Тезис мазмұнында логик алық  
тұрғ ыда к ереғ арлық  болмауы 
жөн  

1. Тезистердегі ой 
шашыраңқ ылығ ы,  
жинақылық т ың  ж оқ т ығ ы 
(қолғ а ұ ст ар нақ т ылық т ың  
болмауы) 
2. Тезисті жоғалт ып алу. 
Тезистің ауысуы  
3. Тезистегі ой қарама -
қайшылығ ы  

Айғақ т амалар  
 Айғақ т амалар шынайы болуы 

тиіс. 
2. Ұсынып от ырғ ан т езис ү ш ін  
айғақ т амалар мейлінше 
жеткілікті болуы жөн  
3. Айғақ т ама лардың 
шынайылығы  
тезистегі ойға байланыссыз -ақ 
дәлелдену і т иіс  

1. Теріс (жалған) негіздеме (негізгі 
қат елік  
осыдан басталмақ)  
2. Негіздеменің осалдығ ы  
3. Шынайы дәйек сіз босқ а 
даурығу  

Көрсет ілім  (демонст рация) амалдары  
 Дедукция 

2. Индукция 
3. Анология 
 

1. Негізгі қайнар сө здің  
(тұғ ырдың )  жоқт ығ ы  
2. Индукцияның к емдігі  
3. Құ былыст ың  т ек  сырт қ ы 
ұқ саст ығ ы  

 
4) Айғақ т амалардың  ө згермелі ә діст ері («ойдан шығ арылғ ан» 

амалдар, «қақ панғ а т ү сіру» т ә сілдері): Әсірелеу т ехник асы  
(әсірелеудің  ж ә не ж алпылаудың  барлық  түрі. Мысалы: Бұ ның  бә рі – 
технократиялық қ ылық тар); Анекдот қолдану т ехник асы  
(тыңғ ылық ты ұ сынылғ ан айғ ақ тамаларды ойлы тұ рғ ыда айтылғ ан 
ескертпе күлталқ ан қ ылуы ә бден мү мк ін. Дә л қ айтарым ұ сына білу 
немесе барлығымен бірге к ү ле білу. Тек  ренж імеу!); Беделді 
тұлғ аларды пайдалана білу  (сөйленер сө зімізде айтылар тү йін 
мүлдем басқ а мә селе бола тұ ра, қ аж етті дә лелдеме бола алмаса да, 
танымал авторлардан дәйек  к елтіру); Дидарласушыны 
дискредитациялау техникасы (болжам жасауға болады; 
қатысуш ыларғ а дидарласушы ның к елтірер дә лелін тү сіндіруге 
болады); Изоляциялау техникасы (сөйлер сө зден ж ек елеген 
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фразаларды суыртпақтатып алу, оларды к есінді к ү йінде ұ сыну); 
Бағыт т ы ө згерт у т ехник асы  (оппоненттің біздің  негізгі  
айғақ тамаларымызғ а тойтарыс бермей, к елесі мә селеге көш у); 
Ығыст ыру т ехник асы  (оппоненттің ж анама тақ ырыпқ а ауысуы); 
Адастыру техникасы (түсінік сіз не ж артылай шын ақ параттарды, 
сөздерді хабарлау); Кейінге қалдыру т ехник асы  (пікіралмасуды 
/дискуссия/ соза түсу: еш бір мә ні ж оқ  сө здерді қ олдану, 
талқыланғ ан м әселелерді қ айталау, ү тір -нүк тесіне дейін тү сіндіруді 
талап ету; кейде қарсы болуды, к еліспеуш ілік ті бірден айта салмай, 
сағыздай созу қ арсыласың ды қ ақ панғ а тү сірудің  бір тә сілі 
саналады); Апелляция техникасы (оппоненттің ө з ж ағ дайын тү сінуге 
шақыруы, белг ілі бір айқындалмағ ан қ ағ идаттар мен моральдық -
этикалық нормалар негізінде ш еш ім табылмағ ан іск ери мә селелерден 
аттап кетуді өтінуі); Ауытқу т ехник асы  (өзіміз тарапынан 
айтылғандардан аш ық  тұ рғ ыда ауытқ у); Сұрақ -қақ пандар 
техникасы (толғанысқ а тү сіру есебі нде іс нәтиж есімен бірлестік к е 
негізделеді: а) қайт алау:  бір мәселенің  не бек ітілімнің  ә лденеше рет 
қайталануы, ақ ыр соң ында оны дә лел ретінде оң ай қ олдануғ а ә бден 
болады; ә) мә ж бү рлеу:  оппоненттің ө зімен к елісуге (к елісімге к елуге) 
үгіттеуі: «ә рине, бұ л д еректерді сіз жоққ а ш ығ армайсыз»; б) 
альтернативалық:  ойдан шығарыла ж ү йеленген мә селелер бізді 
оппонентке тиімді белгілі бір жауаптарға ғ ана итермелейді; в) қарсы 
сұрақ т ар:  оппонент жауап берудің орнына бірден қ арсы сұ рақ тар 
қояды).  

5) Пікірсайыстағы т ер іске шығарудың  амалдары:  Юмор, 
ирония, сарказм; «Орынсыздыққ а дейін апару», «абсурд т ұ рғ ысына 
жеткізу»; «Қайт арма соқ қ ы» (бумеранг амалы). Оның  бір т ү рі – 
айтылған реплик асынан ұ ст ау; сауалдармен шабуылдау; жеке 
адамға ж ү гіну. Өзіндік  амал т ү рі – логикалық  қат елік  (т езист ің  
ауысуы). Тек қана негізделген айғ ақ т амалармен бірлік т е. Тү рі – 
көпш ілік к е ж ү гіну.  

6) «Қақ панғ а т ү сіру» т ә сілдері: Жалғ ан ұ ялыс т аныт у  (Әрине, 
Сізге, мәлім ... Мү мк ін емес, ә лі к ү нге шейін білмейсіз бе?); 
Айғақ т аманы ойдан шығ ару  (әлсіз д әйек , к омплимент); Жасына, 
біліміне, жағдайына сілт еме ж асау ; Мәселені іст ің  пайдалылығ ы не 
зияндылығы т ұ рғ ысындағ ы к ө зқ араст армен алмаст ыру; Іс -әрек ет  
мерзімін алмастыру; Өзіне сенімді, к ү дік  т умайт ындай, к есімді т он; 
Жүрек пен оқ у, сө йлеу  (Сіздің оғ ан ерекше аяушылық білдіре 
сөйлеуің із; сіздің  ж ек е ө з мү ддең ізді к ө здеуің із); Тікелей, көзін 
бақырайт ып қ ойып ж ә бірлеу, қ орлау  (беделін түсір); Жоспарлы 
тұрғ ыда т аласт ы бұ зу.  

ІІІ. Студенттердің шешен сө йлеу мә дениетін қ алыптастыру: 
Біріншіден, шешен тұлғ ағ а тә н  қасиет -қағ идалардың  ү лгісін (қ ыран 
қанаттылық , сұ ң ғ ыла ойлылық , терең  ақ ылдылық , телегей білімділік ; 
көрегенділік  – білгірлік; судан тұнық  сө з; дауыс саздылығ ы; сұ ң қ ар 
үнділік , к елісімді к елбеттілік ; сұ лу тұ лғ алық ; сыртқ ы тү рін ің  
мәдениеттілігі) басты стр атегиялық меж е тұ туы .  

Екіншіден, шешендік шеберлікті игеру шарттарын білуі 
(тыңдаушылар білетін мә селені тә тп іш теп айтудан сақ тану; 
тыңдаушың ды қ адірлей білу; ш ешен сө зінің  анық , дә л, айқ ын 
естілетін болуы; ым, ишаратты қолдана білу; тың даушыларғ а 
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үнемі н азар аудара сөйлеу; шешен ойының  ә бден ығ ыр болғ ан, 
үйренш ік ті сө здерден басталмауы; сө здің  қ ысқ а да тұ ж ырымды 
болуы, сөздің  ж ү йелі болуы).  

Үшінш іден,  шешендік қалыпты аң ғ артар тілдің  ұ тымды 
байлығын қ олдана білу аса маң ызды. Бұ л орайда баса айтылар тұ стар  
төмендегілер: 1. Мақал -мәт елдер  (халықтың  тіл байлығ ының  алтын 
қазынасы; іс -әрек ет ереж есі; аз сө зді к еліп, терең  мағ ынаны білдіреді 
(«Сөздің  к ө рк і – мақал, ж ү здің  к ө рк і – сақал»).  Мақал -мәтел шеш ен 
сөзіне ә р береді); 2. Фразелогиялық т ірк ес  (ой мәнерлілі гіне сеп; ойды 
әсерлі, к ө ріністі етеді; идиомалық  тірк ес (қара қ ылды қ ақ  ж ару; 
жүрегі ш айылу; қ ас пен к ө здің  арасында; аузымен орақ  ору, т .б.); 
фразалық тұ рақ ты тірк ес (көз қ ырын салу, т асы ө рге домалау; ж ар 
құ лағ ы ж аст ық қ а т имеу; қ айрат қ а м іну, т .б.));  Еске! Тілде 
қалыпт асқ ан қ ұ рамын ж ө н -жосықсыз ө згерт іп айт ып, ж аза беруге 
болмайды/ табан аузында» (дұрысы – «табан астында»)/. Бір тілде 
бар идиомалық т ірк ест ерді ек інш і т ілге сө збе -сөз аударуғ а болмайды 
/ Вот где собака зарыта» (қат есі – «Иттің к ө м ілген ж ер і, міне, осы»; 
дұрысы – «Мәселенің  т ү йіні , міне, осында жатыр»)/. Тұрақ т ы 
тіркестерді өзгерт іп айт уда еш қ андай мағ ына болмаса, оларды 
стильдік қат еге ж ат қ ызамыз / Әбігерге т ү су – әбдігер  болу (дұ рысы); 
беделін төмендет у – беделін түсіру  (дұ рысы); дә м іш іп кетсін – дәм 
татып кетсін (дұрысы);                3. Қанат т ы сө здер  (ұшқ ыр ойдың  
қанаты / «Жақ ынды араз, татуды ж ат қ ылатын – өсек » (М.Әуезов); 
«Адамның іш к і сезімін ің  айнасы – көз» (С.Мұ қ анов)); 4. Синонимдік 
қат ардағ ы сө здерді ек шей білуі  (синонимдер – тіл байлығының  асыл 
қазынасы. Мысалдар: Абайлау, байқау, аң дау, аң ғ ару, аң ыстау, 
бағдарлау, байымдау, байыптау, байқ астау, парық тау, бағ амдау, 
парлау; Әдеп, иба, ибадат, инабат, ізет, тағзым; Зерек, алғыр, 
ұғ ымпаз, ұ ғ ымды, ұ ғ ымтал, ұ қ қ ыш, зейінді, тапқ ыр, ұ тқыр, 
зейінтал; Шешен, шежіре, ділмар, тақтақ , майталман, тілді, самар, 
тілуар, сөзгер, ділуар);  

Төрт інш іден,  студенттердің сө здің  к оммуник ативтік  сапасын 
айқындар белгілерін (сөз дұ рыст ығ ы; сө з байлығ ы; сө з т азалығ ы; 
сөз қ ысқ алығ ы мен нұ сқ алығ ы; сө з дә лд ігі) айқын тани білуі. Себебі, 
сөзді дұ рыс қ олдана білмеген ж ерде дә лдік  ж оқ . Дұ рыс та дә л сө йлеу 
үш ін сө здің  мағ ынасын, орнын, стильдік  иірімдерін ж ақ сы білу 
керек, бай лексика, тілдік тәсілдерге ж етік тік , ө мірді ж ан -жақты білуі, 
ой қуаттылығ ы қ аж ет. Бұ л орайда да мына мәселелер еск ерілуі тиіс: 
1. Сөз дұ рыст ығ ы  (сөзді, грамматик алық  тұ лғ аларды, сө з тірк естері 
мен сөйлемді тілдегі мағ ынасына сай қ олдану; ақ иқ атты дә л 
бейнелейтіндей етіп жұмсау. Мысалы, тұ лғ асы тұ рақ ты сипат алғ ан 
фразеологиялық тірк естердің , мақал -мәтелдердің  қ ұ рамын орынсыз 
өзгерту, мақ сатсыз ауыстыру сө з дұ рыстығ ы емес. Бірер мысал 
төмендегіш е:  

 
Дұрысы  Бұрысы  

1. Өз ет ігің  т ар болса, 
дүниенің  к ең дігінен не пайда;  
2. Көппен к ө рген ұ лы т ой;  
3. Екі аяғын бір ет ік к е т ығ ып.  

1. Аяқ к иім  т ар болса,  дүниенің  
кеңдігінен не пайда;  
2. Елмен көрген ұ лы т ой;  
3. Бір аяғын ек і ет ік к е т ығ ып.  
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2. Сөз байлығ ы  (сөз сапасының  аса маң ызды қ ұ рамдас бө лігі. 
Мәселен, ә детте ж ек е адамның  сө з байлығ ы (шамамен 8 -10 мың сө з) 
жалпы халықтық  тілдің  байлығ ы ұ ғ ымымен ұ шта сады. Асыл тастар: 
інжу, лағыл, феруза, дә урия, ақ ық , гауһ ар, марж ан, ж ақ ұ т, монш ақ , 
зүбә рж ат, алмас, меруерт, замартас, иеш ім тас, к ә рібтас, мө лдір тас, 
мәрмә р, сутас, табас, ақ тас); 3. Сөз т азалығ ы  (тіл тазалығы, 
сөзімізде бө где тілдік  элементтердің  болм ауы; әдеби тіл нормасы 
ретінде танылмаған ш ет тілдік  сө здер, диалек тизмдер, ауызек і тілге 
тән қ арабайыр сө здер сек ілді ә деби тілден тысқ арылау ж атқ ан 
бейәдеби элементтерді қ аламгерлеріміз к ейіпк ер тілін даралау, тілдік  
мінездеме беру, персонаждардың білім дәреж есін, ой -өрісін, мә дени 
деңгейін к ө рсету, ауызек і тілге тә н сипат беру мақ сатымен 
эстетикалық ж ү к  арта қ олданады. Бейә деби элементтерді уә ж сіз, 
мақсатсыз қ олдану сө з тазалығ ына нұ қ сан к елтіреді; сө йлеу 
дағдысында сө з тазалығ ына нұ қ сан к елтіретін, сө з әсерлілігінен 
айыратын «қызметсіз» қ ыстырынды сө здер ұ ш ырасады («жаңағ ы», 
«нетіп», «әлгі», «мә селен», «ал енді», «сонымен», «мысалы», т .б.)); 4. Сө з 
қысқ алығ ы мен нұ сқ алығ ы  (аз сөзбен к ө п мағ ынаны ж етк ізу – сөз 
мәдениетінің  бір қ ыры. Бірақ  қ ысқ а баяндаудың  бәрі шеберлік  емес. 
Шеберлік аз сөзге к ө п мағ ына сыйғ ыза білуде; бастан аяқ бір 
сарынмен сөйлемей, сө з алуандығ ына к ө ң іл бө лу, ш ұ бырынды сө з, 
сіреспе тіркес, «қызметсіз» қ ыстырындыларғ а ж ол бермеу дұ рыс).  

Ал көп сө зділік т ен аулақ  болу ү ш ін  мыналарды есте ұстау ж ө н:  
- таптаурындылық (тавтология), яғ ни бір ойдың  ө зге сө здермен, 

көбінесе тү бірлес сө здермен қ айталанып к елуін аң ғ ару;  
- бір тектес мағыналы қ азақ  ж ә не шетел сө здерінің  

таптаурындылық байланыстылығ ын еск еру;  
- қыстырма сө здер (сө йлемдер) мен ора лымдардың ш ек сіз 

көптілігінен сақ тану;  
- анықтауыштарды, тым ж елік пе ә сірелеулерді, тым ұ сақ тап  

бөлшек теулерді талғ амсыз, орынды -орынсыз ойланбай, елеп-екшемей 
қолдануғ а ынтызар болмау;  

- паразит сөздерден аулақ  болу («иә », «я», «так », «яғ ни», «мысалы», 
«жаңағ ы», «неғ ып», т.б.  

5. Сөз дә лдігі  (сөзді тілдегі мағ ынасына лайық  қ олдану, сө здерді 
өз мағ ынасына сай қ олданбауғ а, дә лдік тен к ө з ж азып қ алуғ а, 
әсіресе, басқ алардан гө рі дыбысталуы ұ қ сас, бірақ  мағ ынасы ә р 
басқа, не бір тү бірден тарап, дербес мағ ынағ а  ие болған сө здерді 
(паронимдер) жұмсауғ а ж ол бермеу; сө з қ олданысымыздағ ы 
ұқ ыпсыздық қ а ж ол бермеу; мағ ыналас сө здерді, олардың  дерек ті, 
дерексіз ұғ ымды білдіретін тү рлерін талғ ап, таң дай білу; сө зді 
білгенмен, оның қ андай затты, қ ұ былысты белгілейтінін бі лмеген 
немесе шала-шарпы ғана білу дә лдік тен к ө з ж аздырады. Кейде зат 
пен құ былыстың  дә л қ алай аталатынын білмеу не оғ ан ден қ оймау да 
сөз дә лдігінен ж аң ылдырады; логик алық  дә лдік тің  сақ талуы. Сө зді 
тілдегі мағынасына сай қ олданумен бірге сө зде логик алық  
қ айшылықтың  болмауын еск еру ( бірақ тілімізде к ейде логик алық  
дәлдік тен арнайы ауытқ у (ок сюморон) боларын еск еру); сө з дә лдігі 
сөйлеу тіліне де қ атысты).  

Бесіншіден, студенттің шеш ен сө йлеу мә дениеті дең гейін 
көтеруге қ аж етті дағ дыларды білуі (әдеби тіл сти льдерін 
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таразылау, өз беттік  оқ у ш ең берін ұ лғ айту; атақ ты ак терлер мен 
дүлдү л ш ешендерді ж иі ә рі мұ қ ият тың дау, елік теу; ө зің ді ү немі 
бақылауда ұ стау, к ү нделік ті сө йлеу стилі мен тіліндегі мү к істік термен 
күресу (мү к істерді дер к езінде, уақ ытында ж ою); шарш ы топ алды сөз 
сөйлеуге к ө бірек  маш ық тану, сө з сө йлеу мә тінін к ү ні бұ рын ж азып 
әзірлену, мұ қ ият редак циялау; сө йлеу мә дениеті мә селесіне 
байланысты арнайы әдебиеттерді оқ у, қ азақ  тілі сө здік терімен 
санасып отыру, т.б. 
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В данной статье акцентируется внимание на необходимости 
обществу высококультурных людей, владеющих всеми видами 
современного речевого общения. Детально излагаются основные 
принципы, способствующие формированию у студентов высшего 
учебного заведения навыков устной речи, дискуссии, культуры 
красноречия. 

*** 
Attention to society necessity of highly cultured people owning all 

kinds of modern speech dialogue is focused in the article. Main principles 
promoting formation of oral speech skills, discussion, cultures of eloquence 
at students of higher educational institution are given in details. 
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О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
В истории развития школы важнейшее место всегда отводилось 

институту классного руководства. Ведущую роль в формировании и 
становлении личности ребенка, раскрытии его самобытности, 
способностей и потенциальных возможностей, защите интересов, как 
показывает практика различных типов учреждений образования, 
играет именно классный руководитель. 

В непрерывно изменяющемся современном обществе большое 
значение приобрел высокий профессионализм и профессиональная 
компетентность специалистов разных сфер и уровней 
производственной и общественной жизни. Сегодня для обновления и 
процветания Казахстана необходима психологическая личностная 
зрелость и высокий профессионализм большинства ее граждан. Это 
напрямую касается и классных руководителей как работников 
образовательной сферы. Во-первых, педагоги, прежде всего, сами 
должны быть профессионально компетентны в своей области 
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деятельности, и, во-вторых, профессиональное образование всегда 
было и продолжает оставаться направленным на всестороннее 
развитие личности с целью подготовки ее к активному и 
эффективному участию в общественном производстве с наибольшей 
пользой для себя и для общества в целом. Важно отметить, что в 
современных условиях реформирования образования радикально 
меняется статус классного руководителя, его воспитательные функции, 
соответственно меняются требования к его профессионально-
педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. 

Профессионализм характеризует особое свойство человека 
выполнять свою работу на высоком уровне – систематически, 
эффективно и надежно – в самых разнообразных условиях. В понятии 
«профессионализм» отражается такая степень овладения человеком 
психологической структурой профессиональной деятельности, которая 
соответствует существующим в обществе стандартам и объективным 
требованиям. Человек может приобрести профессионализм в 
результате специальной подготовки и долгого опыта работы, а может и 
не приобрести профессионализма, а лишь «числиться» профессионалом. 
Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие 
способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и 
совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не 
ограничивается характеристиками  высококвалифицированного 
труда. Это особое мировоззрение человека.  

На сегодняшний день существует множество подходов к 
определению профессионализма, и почти все они выражают 
деятельностную сущность, где совокупность знаний, умений и навыков 
необходима для успешной профессиональной деятельности. 
И.Д.Багаева [1992] определяет профессионализм как интегральное 
свойство личности, формирующееся в деятельности, обусловленное 
мерой реализации ее гражданской зрелости, ответственности, долга. 
По мнению же А.А.Бодалева [2001], профессионализм – это высшая 
точка в развитии личности. Таким образом, органический сплав 
высокого уровня выполнения профессиональной деятельности с 
определенными личностными качествами и составляет 
профессионализм. Очевидно, в рассмотрении понятия 
«профессионализм» наиболее объективным будет личностно-
деятельностный подход, ибо, только наличие обоих компонентов в 
структуре профессионализма обеспечивает ему некую целостность. 
Именно личностно-деятельностный подход присутствует в трудах 
ученых, рассматривающих профессионализм педагога. 

Так, В.Я.Синенко [1999] полагает, что профессионализм учителя 
представляет собой высокий уровень его психолого-педагогических и 
научно-предметных знаний и умений в сочетании с соответствующим 
культурно-нравственным обликом. И если при оценке знаний, умений 
и навыков ученый предлагает использовать ряд опосредованных и 
непосредственных критериев, то личностные качества учителя 
рассматриваются в их абсолютном значении. Профессионализм 
является показателем меры овладения общей и профессиональной 
культурой. Это не константный показатель, динамика его определяется 
спецификой труда учителя, творческой направленностью, осознанием 
значимости непрерывного и пополнения арсенала 
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педагогической и научно-исследовательской культуры. Относительно 
педагогической деятельности следует говорить о педагогическом 
профессионализме как о степени овладения общей и  педагогической 
культурой. 

Разделяя точку зрения Е.А.Климова [2003],  будем рассматривать 
профессионализм не только как высокий уровень знаний, умений и  
результатов человека в данной области деятельности, но и как 
определенную системную организацию его психики. Единство 
профессионального и личностного развития специалиста легло в основу 
концепций ряда ученых, согласно которым развитие личности (ее 
интегральных характеристик) определяет и выбор профессии, и 
подготовку к ней и вместе с тем сам этот выбор и развитие той или 
иной профессиональной деятельности определяют стратегию развития 
личности А.К.Маркова. 

О профессионализме можно говорить с точки зрения его 
составляющих обязательных компонентов, в сущностном плане, 
характеризующих понятие «профессионализм учителя».  А.К.Маркова, в 
рамках такого подхода, выделила пять уровней профессионализма: 
допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, 
непрофессионализм (псевдопрофессионализм) и послепрофессионализм 
[Маркова А.К., 1995]. По мнению В.А.Бодрова [2001], профессионализм 
упрощенно можно представить в виде вершины пирамиды, в 
основании которой лежат профессиональные знания, на них 
надстраивается профессиональный опыт, профессиональная 
компетентность и профессиональная пригодность.  

А.К. Маркова  [1995], выделяя целый ряд психологических 
критериев применительно к труду учителя, большинство которых 
характеризуют педагогическую деятельность (объективные, 
результативные, процессуальные, количест-венные, качественные и 
другие критерии), все же обращает внимание и на субъективные 
критерии в оценке профессионализма педагога – соответствие 
профессии требованиям человека, его мотивам, склонностям, 
личностное расположение к профессии, удовлетворенность трудом в 
ней, наличие устойчивой психолого-педагогической направленности, 
совокупности необходимых профессионально-психологических качеств 
личности. 

Н.В.Кузьмина [1993] и представители ее школы считают, что, так 
как в профессионально значимых педагогических умениях находят 
практическое применение и качества личности педагога, то 
профессионализм учителя составляют два взаимосвязанных 
компонента: профессионализм деятельности как качественная 
характеристика субъекта деятельности и профессионализм личности 
как совокупность личностных качеств педагога, способствующих или, 
напротив, препятствующих решению педагогических задач. Уровень 
профессионализма педагога зависит от его компетентности 
(педагогической, социально-психологической, дифферен-циально-
психологической), а также от степени развития профессионально-
педагогического мышления. Педагогическое творчество эффективно, 
если оно основывается на высокой профессионально-педагогической 
компетентности. Профес-сиональное мастерство тесно 
взаимодействует с творчеством. Истинное педагогическое 
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творчество соответствует объективному, а не субъективному критерию 
новизны результатов творческой деятельности. 

Таким образом, профессиональных знаний и умений, которые 
выступают основой любой профессиональной деятельности, общего 
развития и широкой эрудиции, недостаточно для становления учителя-
профессионала, поскольку именно для педагогической профессии 
решающее значение имеют нравственные качества личности (доброта, 
милосердие, отзывчивость, великодушие, любовь к людям и др.), 
которые и позволяют формировать личность учащегося. 

Конечно, не только классный руководитель, но и каждый учитель 
воспитывает ученика, вносит вклад в формирование его личности. Но 
классный руководитель должен заниматься этим профессионально, то 
есть относиться к классному руководству как ко второй профессии и, 
соответственно, иметь призвание, высокое мастерство и 
совершенствовать его. 

На основе теоретического анализа психолого-педагогической 
литературы попробуем составить обобщенную характеристику 
классного руководителя-профессионала. В психологической литературе 
имеют место различные воззрения на свойства личности 
профессионала, однако в большинстве  случаев исследователи 
ограничиваются изучением набора профессионально-важных (или 
значимых) качеств, их формирования и оценки. В связи с этим 
остается неясным, что психологически означает человек как 
профессионал. 

В учебном пособии «Педагогическая психология» И.А.Зимняя 
[1997], обращаясь к студенту – будущему педагогу, пишет: «Каждый, 
кто выбирает профессию педагога, берет на себя ответственность за 
тех, кого он будет учить и воспитывать, вместе с тем, отвечая за 
самого себя, свою профессиональную подготовку, свое право быть 
Педагогом….» Продолжая свое обращение, автор определяет ряд 
обстоятельств, характеризующих (на наш взгляд) и личность классного 
руководителя-профессионала. 

Во-первых, следует объективно оценивать собственные 
возможности, знать свои слабые и сильные стороны, значимые для 
данной профессии качества (особенности саморегуляции, самооценки, 
эмоциональные проявления, коммуникативные, дидактические 
способности и т.д.). Например, такое позитивное профессиональное 
качество, как умение человека адекватно оценивать  и корректировать 
свое поведение, есть одна из предпосылок адекватного воздействия на 
других людей. Формирование этого качества требует от будущего 
педагога развития рефлексивного мышления, высокого уровня 
познавательной активности и волевой саморегуляции. 

Во-вторых, будущий педагог должен овладеть общей культурой 
интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, восприятия, 
представления, внимания), культурой поведения, общения и 
педагогического общения в частности. Педагог – это образец, которому 
сознательно, а чаще неосознанно, подражают ученики, перенимая то, 
что делает учитель. Соответственно отрефлексированный и 
корректируемый образ «Я» педагога требует постоянного личностного, 
коммуникативного и профессионального тренинга. 
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В-третьих, обязательной предпосылкой и основой успешной 
деятельности педагога являются уважение, знание и понимание своего 
ученика как  «Другого». Ученик должен быть понят педагогом и принят 
им вне зависимости от того, совпадают ли их системы ценностей, 
модели поведения и оценок; это также предполагает знание 
психологических механизмов и закономерностей поведения, общения. 

В-четвертых, педагог является организатором учебной и 
воспитательной деятельности обучаемых, их сотрудничества и в то же 
время выступает в качестве партнера и человека, облегчающего 
педагогическое общение, т.е. «фасилитатора», по К.Роджерсу. 
Необходимо развивать свои организаторские, коммуникативные 
способности. 

Личность человека-профессионала, прошедшего достаточно 
длительный период теоретического обучения и последующей 
адаптации к практической деятельности, приобретшего необходимый 
профессиональный опыт, следует рассматривать как профессионально 
обусловленную. Профессионализм – неотъемлемая ступень к высшему 
своему качеству – компетентности в конкретной деятельности. 

Классный руководитель, как любой специалист-профессионал, 
должен владеть системой профессиональных умений и навыков, 
необходимых для организации разнообразной индивидуальной, 
групповой и коллективной работы, общения с детьми, разрешения 
конфликтных ситуаций, дифференциации поло-ролевого поведения 
детей, информативно-речевого воздействия на детей, оценочных 
суждений, создания триумфа личности ученика, педагогического 
наблюдения и диагностирования духовного развития детей и др. 

Однако идею профессионализма не следует сводить только к 
представлению о высоком уровне умелости профессионала. Работа 
профессионала не сводится к тому, что видно стороннему 
наблюдателю; профессионала надо рассматривать как сложную 
систему, имеющую не только внешние функции, но и сложные, 
многообразные внутренние, в частности, психические функции. 

 
*** 

Кез келген жан-жақт ы білімді маман ұ ст аз рет інде сынып 
жетекшісі оқушылармен ж ек е, т оппен ж ә не ұ ж ыммен дағ дылы, 
жүйе лі түрде ж ұ мыс ж асай алуы, т іл т абыса білу і, ж ек е 
оқушылардың  м інез -құ лық т арының  ө зара к елісе алмай ж ат қ ан 
кездерінде жылы сөздерімен педагогт ік  ық пал ет е білуі к ерек . Бұл 
жұмыст а с ынып жетекшісі педагогикалық бақ ылау, оқ ушының  ішк і 
жан дүниесінің  дамуына диагностикалық зерт т еу ж ү ргізе ж ү ріп, 
оқушының  болаш ағ ын қ уаныш пен рухт анып ө суіне бағ а да беріп 
отыруы қаж ет  ек ендігі т уралы айт ылғ ан . 

*** 
Class teacher as every specialist-professional must know professional 

skills system to organize of different, individual, group and collective work, 
to contact with children, to decide conflict situations, to differentiate behavior 
of children, informative-speech influence to children, evaluative statements, 
formation of triumph person of children, pedagogical observations, 
diagnoses of spiritual children’s development.      
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ГАРАНТИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
Подписание в 2010 году Республикой Казахстан Болонской 

Декларации  предопределило активный поиск форм и методов 
реформирования системы образования  для конвергенции ее в 
мировое образовательное пространство. Следует признать, что многое 
должно претерпеть изменение и, прежде всего, требования к 
результату образовательного процесса. Если до недавнего времени мы 
говорили о подготовке специалистов соответствующего профиля с 
характерными для него квалификационными требованиями, то в 
настоящее время усиление когнитивных и информационных начал в 
современной сфере деятельности не «покрывается» традиционным 
понятием профессиональной квалификации. Более адекватным 
становится понятие компетентности. «Нельзя оспаривать тот факт, что 
новый тип экономики вызывает новые требования, предъявляемые к 
выпускникам вузов, среди которых все больший приоритет получают 
требования системно организованных интеллектуальных, 
коммуникативных, рефлексирующих, самоорганизующих, моральных 
начал, позволяющих успешно организовывать деятельность в широком 
социальном, экономическом, культурном контекстах» [1]. 

Следует отметить, что направленность обучения в системе 
образования нашей страны носит преимущественно 
энциклопедический характер. Учебные планы пестрят 
многочисленными предметами, а перед студентами стоит задача 
усвоения неимоверно большого объема информации, несопоставимой с 
возможностями мозга. Так, только с 1945 по 1998 годы учебная 
нагрузка на обучаемых по лингвистическим предметам возросла на 
49%, а по математическим наукам – на 62% [2].  По данным 
совместных исследований психологов и кибернетиков емкость мозга 
человека составляет 150 бит. Поэтому образовательный процесс в 
современных условиях не должен базироваться на запоминании 
большого и постоянно увеличивающегося объема информации. В нем 
должна доминировать контекстуальная и процессуальная 
направленность. Поэтому, как сказано в программном документе 
ЮНЕСКО, предпочтение следует отдавать предметам, которые 
развивают интеллектуальные способности студентов, позволяют им 
разумно подходить к техническим, экономическим, культурным 
изменениям и разнообразию, дают возможность приобретать такие 
качества, как инициативность, дух предпринимательства и 
приспособляемость, а также позволяют им более уверенно работать в 
современной производственной среде [3]. 

Следует отметить, что современные производства должны быть 
весьма динамичны, поскольку ориентация на потребителя, 
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предъявляющего разнообразные, постоянно повышающиеся 
требования к продукции, оставляет им шанс на соответствующий 
сегмент рынка. В этих условиях требования к работникам существенно 
повышаются. Как отмечается: [4] «В ускоряющейся экономике 
предприятия остерегаются создавать рабочие места, на которых 
работают в течение жизни. Слишком быстро устаревают know-how 
наемных работников. Растет ненадежность рабочих мест, поскольку 
все больше сотрудников связаны с гибкими, краткосрочными 
проектами и коллективами, которые необязательно принадлежат одной 
фирме (outsourcing). Для того, кто ищет работу, это означает, что он 
должен стать универсальным работником (работником, обладающим 
“портфелем компетенций” – portfolio-worker): он должен обладать 
разносторонними способностями, которые основываются на 
собственных талантах и пронизаны оригинальной комбинацией 
практического опыта. Вместо выполнения задания требуется 
способность решать проблемы. Сотрудники становятся в большей 
степени квази-самостоятельными (или Intra-preneurs) со значительной 
рыночной ответственностью». Именно поэтому от специалиста новой 
формации требуется не автоматическое, даже на высоком уровне, 
выполнение задания, а творческое отношение к процессу с 
постоянным его совершенствованием. Именно способность 
осмысливать процесс, принимать решения в соответствии с 
изменившейся ситуацией, мыслить различными сценариями, 
действовать в условиях нескольких альтернатив – качества, которые 
необходимо развивать в высшей школе. В этих условиях креативное 
обучение является стержнем в подготовке специалистов с высшим 
образованием. 

В связи с новой парадигмой образования «Образование через всю 
жизнь» конечным «продуктом» образовательного процесса в вузе 
должен стать не просто специалист с определенными 
квалификационными характеристиками, а специалист с 
соответствующими компетенциями.  

Следует отметить, что проблема термина «компетенция» сводится 
к их множеству и отсутствию общепринятой дефиниции. Однако суть 
его заключается в обозначении интегрированных характеристик 
качества подготовки выпускника, категории результата образования.  

В настоящее время сложилась классификация компетенций, 
распределенных  в три группы [5]. 

1 Инструментальные компетенции  – когнитивные 
способности (понимание и использование идей и мыслей); 
методологические способности (организация времени, стратегия  
учебы, принятие решений или решение проблем; технологические 
навыки (использование технических средств, навыки управления 
информацией и работы с компьютером); лингвистические навыки 
(письменная или устная коммуникация, знание второго языка). 

2 Межличностные компетенции – индивидуальные 
способности (выражение чувств, отношение к критике и самокритике); 
социальные навыки (межличностные отношения, работа в команде, 
приверженность общественным и этическим ценностям). 

3 Системные компетенции - способность адаптироваться к 
новым ситуациям; способность учиться;  способность 
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порождать новые идеи (креативность); лидерство; способность 
работать самостоятельно; разработка и управление проектами; 
понимание культур и обычаев других стран. 

Выход на позиции формирования компетентности как иной 
модели подготовки специалиста требует создания соответствующего 
учебного плана, соответствующего преподавания и адекватной оценки.  

Существующий в нашей системе образования подход к 
определению результативности учебной деятельности является 
унаследованным и предназначен для определения степени 
сформированности знаний, умений, навыков (ЗУНов). Однако в новых 
условиях, с изменением характеристик конечной «продукции» 
образовательного процесса, соответственно должен измениться и 
подход к его оценке. В этих условиях наиболее валидной будет оценка 
результатов образования посредством оценки степени развития 
категорий познания, а именно: знаний, восприятия, применения, 
анализа, синтеза, оценки  [6].  

• Знания, позволяющие воспроизвести факты, перечислить 
названия изучаемых явлений и предметов. Здесь все основано на 
воспроизведении запомнившейся информации. 

• Восприятие – категория, характеризующая понимание 
информации, ее сути, способности воспроизвести запомненный 
материал своими словами. 

• Применение – это способность использовать информацию, 
методы, теории, концепции в реальных условиях, ситуациях. 

• Анализ – это умение видеть закономерности, распознавать 
скрытое значение, различать компоненты. 

• Синтез – это умение использовать старые идеи для генерации 
новых, обобщать данные факты, сопоставлять знания из различных 
областей. 

• Оценка – это умение сравнивать и противопоставлять идеи, 
оценивать значимость теорий и докладов, делать выбор, основываясь 
на логичных рассуждениях, распознавать субъективность.  

Подобный подход к оценке результативности образовательного 
процесса позволяет оценить его эффективность. Причем не столько 
энциклопедический уровень студентов, сколько уровень их 
интеллектуальных умений. 

Оценка результативности образовательного процесса с 
использованием психометрического тестирования осуществ-ляется и в 
Западно-Казахстанском государственном университете им. М. 
Утемисова. Данные четырехлетнего периода свидетельствуют о 
возможности оценки качества образовательных услуг, как всего 
учебного заведения, так и отдельных программ обучения сквозь призму 
изменения категорий познания. 

На рис. 1 представлены результаты психометрического 
тестирования студентов за четырехлетний период обучения в вузе. 

Характерной особенностью является тот факт, что наиболее 
высокий процент правильных ответов давали выпускники на тестовые 
задания по категории «знания». Несколько меньший процент 
правильных ответов был на тестовые задания по категориям 
«восприятие» и «применение». Наименьшее количество правильных 
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ответов были даны на тестовые задания по категориям «анализ, 
синтез», «оценка». И хотя за четыре года обучения в вузе 
результативность повысилась по всем категориям, однако структура 
процента правильных ответов сохранилась. Так, процент правильных 
ответов на тестовые задания категории «знания» увеличился на 39,7%, 
по категории «восприятие» - на 22,4%, «применение» - 19,8%, «анализ, 
синтез» - 12,2%, «оценка» - 13,6% (рис.2).  

Подобный факт является свидетельством того, что в 
образовательном процессе доминирует принцип «энциклопедичности». 
По-прежнему, многие педагоги считают, что основной их задачей 
является «закачка» фактического материала в головы студентов. 
Вместе с тем, чрезмерное количество изучаемых в вузе предметов 
предполагает овладение студентами непомерным объемом знаний по 
различным направлениям. В этой связи то запредельное торможение, 
которое развивается в центральной нервной системе обучающихся, не 
позволяет им осуществлять в должной мере логические операции, 
экстраполяцию и другие формы аналитико-синтетической 
деятельности коры больших полушарий. Эти факторы, в конечном 
счете, и сказываются на конечном результате. 

 
Рис. 1.  

Результаты психометрического тестирования студентов университета 
по итогам 4-летнего обучения (в %). 

 

 
Рис. 2. 

 Степень прироста числа правильных ответов на тестовые задания 
по различным категориям познания (в %) 
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На рисунке 3 представлены результаты психометрического 

тестирования студентов, обучавшихся по программе «Экономика» и 
«Математика». Сопоставляя психометрические профили студентов, 
можно оценить успешность образовательного процесса по конкретной 
программе обучения, сравнить степень развития отдельных категорий 
познания, их динамику. Вместе с тем, обращает на себя внимание тот 
факт, что как по абсолютному значению, так и по динамике такие 
категории как «анализ», «синтез» «оценка» имеют наиболее низкую 
степень развития у студентов. 

 
    
 

А                                                                             Б 
 

Рис. 3.   
Психометрический профиль результативности образовательного 

процесса студентов Западно-Казахстанского государственного 
университета по программам «Экономика» (А) и «Математика» (Б). 

 
Существенный интерес представляет выявление зависимости 

между значением интеллектуального коэффициента (IQ) студентов и 
количеством баллов, набранных ими же на Едином Национальном 
Тестировании (ЕНТ).  

На рис.4 представлена диаграмма разброса, отражающая 
подобную зависимость. Представленные результаты позволяют сделать 
заключение, что между двумя этими характеристиками отсутствует 
положительная корреляционная зависимость.   
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Рис. 4.  
Зависимость между значениями ЕНТ и IQ студентов-первокурсников 

ЗКГУ им. М. Утемисова 
 
Подобные результаты, как нам представляется, является 

следствием двух весьма важных факторов.  
Во-первых, существующая система оценивания результатов 

образовательной деятельности в учебных заведениях Казахстана. Будь 
то Единое Национальное Тестирование (ЕНТ) или Промежуточный 
Государственный Контроль (ПГК), осуществляемых в средней и высшей 
школах соответственно, в основе своей ориентированы на оценку 
«знаний». То есть существует приоритет, который требует своего 
выполнения. Именно поэтому в учреждениях образования: школах, 
колледжах, институтах, университетах для достижения 
соответствующего рейтинга в рамках существующей системы 
происходит своего рода натаскивание на результат. Результат же 
зависит от объема информации, усвоенной субъектами 
образовательного процесса. Заучить, запомнить какую-то информацию 
можно, чтобы уложиться в так называемые нормативные знания, 
однако обеспечит ли это формирование востребованного сегодня в 
обществе специалиста. Ведь еще французский философ - гуманист           
XVI века Мишель Монтень отмечал «Знать назубок, еще не значит 
знать». 

Второй важный фактор связан с реализацией одного из пунктов 
Государственной Программы развития образования в Республике 
Казахстан на 2005-2010 годы. В нем была  предусмотрена разработка 
образовательных программ бакалавриата, гармонизированных с 
аналогичными международными документами по структуре и 
содержанию. То есть, необходимо было выработать общий язык, 
позволяющий описать, на что направлены учебные программы - язык 
компетенций и результатов. Вместе с тем, полученный результат 
должен быть измеряем. Однако, используемые методики оценки 
результативности образовательного процесса недостаточны для 
глубокого анализа качества подготовки специалистов.  

Анализ документов, касающихся развития системы образования 
в Казахстане, показывает, что страна ставит задачу формирования 
интеллектуальной нации. В рамках проекта «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» во всех регионах Казахстана создаются 
интеллектуальные школы.  

Международный опыт подтверждает, что инвестиции в 
человеческий капитал, и, в частности, в образование, начиная с 
раннего детства до зрелого возраста, способствуют существенным 
отдачам для экономики и общества. 

Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для 
создания технически прогрессивной, производительной рабочей силы, 
которая может адаптироваться в быстро изменяющемся мире. 
Успешными экономиками будущего будут те, которые инвестируют в 
образование, навыки и способности населения. Сегодня образование 
необходимо понимать как экономические инвестиции, а не просто как 
затраты на социальные нужды.   

Существует множество доказательств, связывающих образование 
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и экономический рост: 
- обзор международных исследований в макро- и 

микроэкономике свидетельствует о том, что существует тесная связь 
между образованием, доходом и производительностью. При этом, 
отмечается большая отдача при инвестициях на более раннем этапе 
обучения;  

- исследования подтверждают важное значение инвестиций в 
развитие образования: более образованные экономики являются более 
устойчивыми. В странах, инвестирующих в образование, лучше 
показатели роста экономики. Исследования Организации 
экономического сотрудничества  и развития (ОЭСР) свидетельствует о 
том, что при увеличении среднего уровня образования населения 
трудоспособного возраста на 1 год, объем валового внутреннего 
продукта (ВВП) увеличивается на 3-6 %, и темп роста ВВП выше на                  
1 % [7].  

Вместе с тем, не следует проводить параллель между уровнем 
образования населения и ВВП страны, без учета качества образования. 
Поскольку качество современного образования ассоциируется с 
развитием интеллектуальной личности, способной к креативному 
мышлению. Такая закономерность была установлена исследованием 
[8], в котором представлена зависимость между интеллектуальным 
уровнем населения и ВВП данной страны. В частности, в Гонконге 
интеллектуальный коэффициент (IQ) населения составлял 107, а ВВП - 
$31510; в Венгрии IQ – 99, а ВВП – $15620; Российской Федерации           
IQ – 96, а ВВП – $9620. Подобная ситуация по новому предполагает 
взглянуть на рынок труда. Для него новой парадигмой должно стать 
утверждение «От рынка рабочих рук», свойственной предшествующим 
эпохам к «Рынку рабочих голов», свойственной постиндустриальной 
эпохе.  

Современное образование не должно в государстве играть роль 
«золушки». Выступая на конференции в Бергене 19.05.2005г., 
комиссар Европейского Союза по образованию и культуре Ян Фигель 
отметил, что инвестиции в высшее образование на уровне 2% от ВВП 
являются минимальным требованием для экономики, основанной на 
знаниях.  

Что касается Республики Казахстан, то финансирование системы 
образования осуществляется в пределах 4%, а высшего не превышает 
0,4%.  

В 2009 году Казахстан впервые принял участие в международной 
программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA 
(Programme for International Student Assessment) в области 
функциональной грамотности пятнадцатилетних учащихся. Принимая 
подобное решение, Министерство образования и науки РК 
руководствовалось, по-видимому, следующими соображениями: 

1 пониманием важности исследования для определения 
ориентиров развития казахстанского образования;  

2 осознанием значимости проблемы функциональной 
грамотности учащихся, как условие создания постиндустриального 
общества. 

Результаты проведенного исследования показали, что уровень 
функциональной грамотности учащихся нашей страны 



 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

129 

находится на достаточно низком уровне. Из 65 стран - участниц 
Казахстан оказался на 59 позиции, оставив позади только Киргизстан, 
Азербайджан, Перу, Панаму, Катар, Албанию. 

 
Подобный факт свидетельствует, что казахстанское образование 

на текущий период не может в полной мере конкурировать на 
международном рынке образовательных услуг.  

Инициатива Президента Республики Казахстан                             
Н. Назарбаева о вхождении нашей страны в число 50 наиболее 
успешных стран мира является серьезным заявлением, 
предполагающим модернизацию, в том числе и системы образования. 
Именно подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих 
креативным мышлением, обеспечит прорыв в соответствующих 
кластерах нашей экономики. Не «черное золото», а «серое вещество» 
должно стать основным капиталом государства. Этот посыл  и должен 
стать национальной идеей Казахстана, будет ли он реализован? 
Покажет время. 
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*** 
Мақалада білім  беру ж ү йесіндегі бағ алау сапасының  ж аң а 

әдіст ері қ араст ырылғ ан. Авт ор т ану санат ының  даму дә реж есін 
бағалады: білім , қ абылдау, қ олдану, т алдау, син тез, студенттердің 
ЖОО-ғы т ө рт  ж ылдық  оқ ыт у ү рдісі к езең індегі білім ін бағ алау. 
ЖОО-дағы білім  беру ү рдісінің  сапаның  қ оғ амдағ ы қ азіргі заман 
талабына сай даму қаж ет т ілігін т олық т ай қ амт амасыз ет е 
алмайтындығы қ ойылғ ан, сол себепт ен к реат ивт і ж ек е т ұ лғ аны 
тәрбиелеу қ азіргі заманғ ы оқ у орындарының  ең  маң ызды 
міндеттері болып табылады.   
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*** 
The article looks at new approaches to assessing the quality of the 

educational process. The author assessed the degree of development of the 
categories of knowledge: knowledge, perception, application, analysis, 
synthesis, evaluation of students during the four year period of study 
at university. It is established that the educational process at the 
university don’t  fully ensure the development of demand in modern 
society qualities, and therefore raising the creative personality is still 
the most important task of modern higher education institution. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
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Специальные компетентности необходимы учителю-географу для 

повышения эффективности его профессиональной деятельности. 
Методику формирования специальных компетентностей бакалавра 
географии рассмотрим на примере изучения темы «Транспорт и связь» 
в курсе «Экономическая и социальная география Казахстана». 

В качестве специальных компетентностей бакалавра 
специальности 5В011600–«География» мы выделяем следующие 
группы: I. Компетентность разрешения проблем (самоменеджмент);                
II. Информационная компетентность; III. Коммуникативная 
компетентность.  

В группе компетентностей разрешения проблем необходимо 
выделить: 1. Идентификацию (определение проблемы) – это  
способность определять и формулировать проблемы. На лекции по 
экономической и социальной географии Казахстана перед студентами 
была поставлена задача по использованию изученного материала в их 
будущей учительской деятельности. Студенты выделили ряд проблем, 
исследование которых, по их мнению, поможет решить данную задачу. 
Среди этих проблем важными являются: история формирования, 
география и развитие связи как отрасли сферы обслуживания. 
Следующим этапом работы явилось проведение анализа 
сформулированных проблем.  

К этой же группе компетентностей относится целеполагание и 
планирование деятельности, то есть готовность ставить цели по 
формированию и развитию географического мышления учеников на 
основе альтернативных способов разрешения проблемы. Важной 
составной частью самоменеджмента является применение технологий 
или опыт применения рецептурных методик преподавания географии 
с учётом изменения параметров обучаемого объекта к объекту 
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того же класса. Выражением этого вида компетентности является 
развёрнутый план-конспект урока, других форм обучения, воспитания 
и формирования географических компетентностей учеников; 
способность применения известной или описанной в методической 
литературе методики обучения географии с учётом возраста, 
сформированности познавательного интереса ученика или группы 
учеников (при этом будущий учитель комбинирует несколько 
алгоритмов последовательно или параллельно). Сюда же относится 
опыт использования инновационных технологий по развитию 
географической культуры, по обучению географии и по составлению на 
этой основе календарно-тематического плана и планов других видов 
профессиональной деятельности. Экономическая география 
Казахстана изучается в 9 классе, то есть с учениками старших 
возрастных групп, в работе с которыми, как показывает практика 
школы, лучше использовать метод проблемного изложения, частично-
поисковый и, в некоторых случаях, исследовательский метод обучения.  

 После того, как сформулированы проблемы, необходимо провести 
планирование ресурсов, которое предполагает готовность проводить 
анализ альтернативных ресурсов (средств и методов обучения 
географии, научного поиска в географии) и обосновывать 
эффективность использования того или иного ресурса, в том числе и 
внутреннего, для решения образовательно-воспитательной или научно-
исследовательской задачи в образовательной и научной области 
«Земля». 

В технологии обучения важным элементом является контроль-
коррекция технологической цепи, поэтому самоменеджмент учителя 
должен включать оценку деятельности - способность предлагать или 
отвергать внесение изменений в свою учебно-методическую 
деятельность, корректировать её по результатам текущего контроля 
географических знаний и компетентностей учеников. Учебно-
методическая деятельность учителя невозможна без постоянного 
учебно-методического поиска, выдвижения новых идей, гипотез, 
положительное значение которых необходимо проверять и доказывать. 
Этим вызвана необходимость такого элемента самоменеджмента, как 
оценка результата (продукта деятельности), то есть, способность 
предложить набор статистических показателей и картографических 
материалов для доказательства выдвинутых географических и 
образовательно-методических гипотез.  

Поставленная на лекции по экономической географии Казахстана 
задача напрямую очень тесно связана со степенью сформированности 
ещё одного важного элемента компетентности разрешения проблем – с 
оценкой собственного продвижения. Рефлексия показывает 
способность будущего учителя аргументировать возможность 
использования полученных при решении научной или образовательно-
методической задачи ресурсов (географические знания, умения, опыт 
полевых исследовательских работ и т.п.) в других видах научной и 
учебно-методической работе. В данном случае студенты должны 
аргументировать возможность использования полученных ими знаний 
при изучении транспорта и связи на лекции по экономической 
географии Казахстана в их будущей учительской деятельности.  
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На следующем этапе своего учебно-методического творчества 
студентам необходимо проявить свою информационную 
компетентность, которая состоит из нескольких элементов. 

1. Планирование информационного поиска. 
- Способность планировать информационный поиск в 

соответствии с задачами, стоящими перед географической культурой в 
области воспитания и образования. Опыт планирования 
информационного поиска в Географической информационной системе 
в соответствии с поставленной научной или учебно-методической 
задачей. На данном этапе работы практически все студенты показали 
хороший уровень сформированности этого вида компетентности, 
составив план информационного поиска в системе Интернета и в 
научном фонде университетской и областной библиотек. 

- Способность обоснованно использовать, в соответствии с целью 
дидактической или научной деятельности, различные источники 
географической, педагогической, методической и другой необходимой 
информации, исходя из цели исследования. В данном случае студенты 
с высокой степенью самостоятельности выбрали необходимые 
литературные, статистические и картографические источники 
информации. 

- Готовность самостоятельно планировать перечень показателей, 
необходимых для географической характеристики определённого 
объекта или явления, осуществлять извлечение этой информации из 
статистического и картографического источников и в результате 
проведения полевых исследований. Эту часть работы студенты провели 
с использованием консультаций преподавателя. 

Следующие элементы информационной компетентности 
студентов пока находятся в стадии формирования под руководством 
преподавателя. 

2. Извлечение первичной информации. 
- Опыт самостоятельного планирования и извлечения 

информации из статистических, картографических и вербальных 
источников. 

- Готовность самостоятельного проведения мониторинга СМИ, 
планируя его цель и ход в соответствии с актуальной географической 
или педагогической задачей информационного поиска. 

3. Извлечение вторичной информации. 
- Способность самостоятельно формулировать основания для 

извлечения географической и методической информации, исходя из 
собственного понимания целей пространственного анализа и методики 
обучения географии. 

4.Первичная обработка информации. 
- Готовность систематизировать извлечённую информацию в виде 

выделения естественных групп, физико- и экономико-географического 
районирования, составления картограмм, локализованных диаграмм и 
графического представления данных в рамках самостоятельно 
избранной сложной структуры. 

- Опыт проведения сопряжённого анализа системы 
географических карт, результатов математической обработки 
статистических данных по изучению географических объектов и 
явлений,  в результате которого сложная по составу 
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информация переводится из графического и формализованного 
представления в текстовое. И наоборот, перевод текстовой 
информации из исторических документов, образцов устного народного 
творчества, дневников путешественников в картографическое, 
графическое и формализованное представление данных. 

 
5.Обработка информации. 
- Способность делать вывод об эффективности методики 

пространственного анализа или учебно-методического процесса на 
основе критического анализа разных точек зрения, сопоставления 
первичной и вторичной географической, статистической, 
картографической и методической информации.  

- Готовность подтверждать выдвинутые гипотезы собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными статистическими, 
картографическими материалами и данными, собранными в полевых 
условиях и во время педагогического наблюдения или педагогического 
эксперимента. 

На завершающем этапе любой творческой работы необходимо 
проявить основные элементы коммуникативной компетентности. 

1. Письменная коммуникация или опыт представления 
результатов обработки статистической и картографической 
информации в письменном продукте нерегламентированной формы 
(физико-географическая или экономико-географическая 
характеристика объекта, явления, района; развёрнутая легенда к 
самостоятельно составленной карте, научная статья, отзыв классного 
руководителя на ученика, рецензия на ученическую работу и т.п.). В 
качестве примера представляем экономико-географическую 
характеристику связи как отрасли сферы обслуживания Республики 
Казахстан. Данную характеристику студент предполагает использовать 
на уроках по экономической географии Казахстана при проведении 
педагогической практики в школе. Дидактический материал 
ориентирован на применение проблемного изложения и частично-
поискового метода обучения. 

Потребность в общении, в передаче и хранении информации 
возникла и развивалась вместе с развитием человеческого общества. 
Сегодня уже можно утверждать, что информационная сфера 
деятельности человека является определяющим фактором 
интеллектуальной, экономической и оборонной возможностей 
человеческого общества, государства. Зародившись в те времена, 
когда стали проявляться самые ранние признаки человеческой 
цивилизации, средства общения между людьми (средства связи) 
непрерывно совершенствовались в соответствии с изменением условий 
жизни, с развитием культуры и техники. Это же относится и к 
средствам записи и обработки информации. Сегодня все эти средства 
стали неотъемлемой частью производственного процесса и нашего 
быта. Наиболее существенным компонентом информационной системы 
является средство ее доставки до конечного потребителя, так как 
важнейшие решения на их базе принимают люди, находящиеся на 
значительном расстоянии от происходящего.  

С древнейших времен звук и свет служили людям для передачи 
сообщений на дальние дистанции. 
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Наряду с развитием способов передачи сигналов с 
использованием звука и света шло развитие способов и средств записи 
и запоминания информации. Сначала это были просто различные 
зарубки на деревьях и стенах пещер. 

Постепенно совершенствовались как форма записи, так и 
средства ее осуществления. От серии примитивных рисунков человек 
постепенно переходит к клинописи и иероглифам, а затем - и к 
фонетическому письму по буквам. 

В далеком прошлом связь осуществлялась посредством гонцов, 
передававших устные или письменные сообщения. В глубокой 
древности, еще до н.э., возникает оптический телеграф, это видно из 
трудов древнегреческого историка Полибия (ок. 201- ок. 120 до н. э.), 
который утверждал, что греки и их ученики римляне знали два рода 
телеграфной сигнализации: 1) простой, смысловой и 2) сложный, 
буквенный. По свидетельству Плиния Старшего (23 или 24-79 гг. до н. 
э.) зрительные сигналы использовались еще во время Троянской войны. 
Это подтверждает и трагедия Эсхила (ок. 525-456 гг. до н. э.) 
«Агамемнон» (ст. 272). 

В XVII и XVIII веках, когда получили заметное развитие наука, 
техника и промышленность, стали прокладываться новые торговые 
пути и завязываться тесные политические и экономические 
взаимоотношения между народами, появляется острая потребность в 
создании более совершенных и быстродействующих средств связи. 
Вполне понятно поэтому, что первые проекты сооружения новых 
сигнальных установок зародились, прежде всего, в таких странах, как 
Англия и Франция, значительно дальше продвинувшихся в своем 
развитии. Особую известность среди первых изобретателей 
специальной сигнальной аппаратуры приобрел английский ученый 
Роберт Гук, которого часто называют основателем оптической 
телеграфии.  

До возможности передачи электрических сигналов оптический 
телеграф являлся наиболее оперативным и распространенным 
средством связи. Например, во Франции, к середине XIX века, 
действовали 550 башен оптического телеграфа для связи 28 наиболее 
крупных городов. Информация в таком телеграфе, изобретенном 
французским механиком Клодом Шаппом (1763-1805), передавалась 
посредством семафорной азбуки, могла преодолеть расстояние между 
Петербургом и Варшавой (1200 км) за 15 мин. И все же для успешного 
функционирования капиталистического государства требовалась более 
скоростная связь. В XIX в. появляются электрические способы 
передачи сообщений. Изобретателем электрического телеграфа стал 
русский ученый, электротехник и востоковед Павел Львович Шиллинг 
(1786-1837). В 1832 г. он создал клавишный телеграфный аппарат и на 
основе его — систему электромагнитного телеграфа. 

Известный американский художник Сэмюэл Финли Бриз Морзе 
(1791-1872) в 1838 г. разработал телеграфный код (код Морзе), 
состоящий из точек и тире, ставший прообразом современного 
цифрового кода. А уже к 1850 г. русский физик и изобретатель в 
области электротехники, академик Борис Семенович Якоби               
(1801-1874) «научил» телеграфный аппарат печатать буквы и цифры на 
бумажной ленте. В 1876 г. Александер Грэхем Белл(1847-

http://broadcasting.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5
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1922) получил патент в США на изобретенный им телефон. Микрофон 
преобразовывал звуковые колебания в электрические сигналы, 
которые могли передаваться на огромные расстояния по проводам, а 
затем в приемном телефонном аппарате сигналы преобразовывались в 
звук. Таким образом, стала возможна передача по проводам 
аналоговой речевой информации. Уже в 1878 г. в США (Нью-Хейвен) 
была построена первая телефонная станция.   

Следующим важным этапом в развитии связи было изобретение 
беспроводной передачи электрических сигналов.  

  Республика Казахстан также имеет свою историю связи,  
которая охватывает три основных этапа развития связи на территории 
этого государства — дореволюционный, советский и независимый (с 
1991). До Октябрьской революции действовала почтовая служба 
Российской империи. Первое почтовое отделение на территории, 
вошедшей в состав современного Казахстана, было открыто в             
1860 году в городе Верном, затем это отделение было преобразовано в 
почтово-телеграфную контору связи. В 1883 году ей подчинялись уже 
14 почтовых отделений связи. Позднее были открыты следующие 
почтовые отделения: в городе Перовске с подчинением Сыр-
Дарьинской областной почтовой конторе в городе Ташкенте, Нарын-
Песковское почтовое отделение Ростовского телеграфного округа на 
станции Рын-Пески (Ханская ставка), Уральская губернская почтово-
телеграфная контора, Петропавловское почтовое отделение 
Петропавловского уезда. В начале XX века на территории Казахстана 
функционировало около 250 почтово-телеграфных предприятий. 
Протяжённость почтовых трактов составляла около 20 тыс. км. После 
гражданской войны существовавшее в Оренбурге при Военно-
революционном комитете Киргизского края почтово-телеграфное 
управление было преобразовано в Киргизский (Казахский) почтово-
телеграфный округ и началось восстановление почтовой службы. Во 
времена СССР, с 1924 по 1991 год, почта Казахской ССР была 
неотъемлемой частью единой советской системы связи, и на её 
территории почтовые сборы оплачивались марками Советского Союза. 
В 1929 году первая почтовая авиалиния в Казахстане связала Алма-Ату 
с Ташкентом. К началу 1930 года в Казахстане насчитывалось           
1250 почтово-телеграфных предприятий, протяжённость почтовых 
трактов достигла 42 тыс. км. К 1950 году насчитывалось                    
2438 почтовых предприятий. 25 декабря 1954 года почтовая и 
электрическая связь образовывали единую отрасль «Связь». С середины 
1960-х годов в Казахстане функционировало более 4000 отделений 
связи. С 1992 года Казахстан выпускает собственные почтовые марки 
и является членом Всемирного почтового союза (ВПС). В качестве 
официального почтового оператора в стране выступает акционерное 
общество «Казпочта». 

На территории Республики Казахстан связь представлена 
следующими отраслями: почтово-курьерской деятельностью, 
мобильной телефонной связью, стационарной телефонной связью и 
интернетом на базе одной из перечисленных выше телефонных связей, 
а также другими видами связи (спутниковый интернет, телефон), но 
они в настоящее время не получили большого распространения. 
Каждый из перечисленных видов связи имеет свою специфику и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0#.D0.A3.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D1.91.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.8F_.D0.A0.D0.A1.D0.A4.D0.A1.D0.A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0


 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

136 

тенденцию развития. 
Почтово-курьерская деятельность включает в себя доставку 

печатных изданий (книг, газет, журналов), писем, посылок, телеграмм. 
Анализируя график развития данного вида связи за период с 1991 по 
2010 год (Рис.1), можно прийти к следующим выводам. До 1991 года 
отмечаются достаточно высокие показатели: в 1991 году печатных 
изданий было доставлено 1 млрд. 531,1 млн. экз.; писем 309 млн., 
посылок 7,4 млн. шт., телеграмм 22,5 млн. шт. Но уже с 1992 года 
отмечается резкий спад в развитии данной отрасли (до 40% по 
некоторым видам). Спад продолжался вплоть до 2000 года. C 2000 г. 
по 2008 г. отмечается рост, который в период с 2008-2010 гг. 
переходит в нестабильное положение, чередующееся небольшим 
ростом и падением, с преобладанием последнего. Таким образом, при 
сопоставлении  1991 и 2010 годов отмечается довольно сильное 
сокращение оказанных услуг данным видом связи. Это объясняется 
развитием других, более прогрессивных видов связи.  
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Рис. 1 

 
Основным конкурентом почтово-курьерской деятельности 

является комплекс услуг связи, в  который входят: стационарная 
телефонная связь, мобильная телефонная связь и Интернет. В  данное 
время связь остается самой востребованной и постоянно 
модернизирующейся услугой, которая является неотъемлемым 
условием развития промышленности и всей экономики. Но, в свою 
очередь, составные части комплекса связи имеют свои отличительные 
особенности и являются конкурентами. С 1991 года вплоть до            
1997 года главным видом связи в РК была стационарная телефонная 
связь, поэтому количество её абонентов увеличилось с 2 млн. 209 тыс. 
(1991г.) до 2 млн. 250 тыс. (1995г.). Но, с 1996г. развитие данного вида 
связи приостанавливается  и начинает снижаться. Это проявляется в 
сокращении к 1997 году числа абонентов до 2 млн. 16 тыс. абонентов. 
Это можно объяснить появлением в РК нового вида услуг – мобильной 
телефонной связи, которой уже начали пользоваться 11 тыс. 200 
абонентов. Рост числа абонентов мобильной связи продолжался до 
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1999 года. В 1998 году на рынке связи РК появляется интернет с 900 
пользователями. Начиная с 1999г. количество его пользователей 
начинает увеличиваться, а так - как  Интернет устанавливается на 
базе стационарной телефонной связи, это привело, начиная с 1999г., к 
увеличению числа её пользователей. Тем временем, динамичными 
шагами расширяет своё влияние мобильная телефонная связь, которая 
в 2005 г., насчитывая  5млн. 398 тыс. абонентов, становится 
абсолютным лидером, увеличив к 2010 году ряды своих абонентов до 
19 402 тысяч. Также увеличивается число Интернет абонентов: в      
2010 г их число достигло 986000. К данному времени число абонентов 
стационарной телефонной связи превысило показатель 1991г. и 
составило 4 млн. 56 тыс. Таким образом, анализируя виды услуг связи, 
можно выделить лидера данной сферы облуживания – мобильную 
телефонную связь, которая является более удобной и многопрофильной 
в использовании по равнению со стационарной телефонной связью. 
Также нужно отметить и рост числа абонентов  Интернета, что 
обусловлено постоянным возрастанием его роли в жизни современного 
общества. 

 
Рис. 2 

 
Услуги связи и почтово-курьерская деятельность являются  

отраслями,  приносящими большие доходы. Это доказывает график, 
показывающий динамику доходов данной отрасли (Рис.2): в 1993 г. 
выручка от почтово-курьерской деятельности составила 42,2 млн. 
тенге, а доходы всех отраслей связи –222,1 млн. тенге. К 1994 г. 
доходы от связи достигли 5 млрд. тенге, а от почтово-курьерской 
деятельности – 1 млрд. тенге. В последующие годы доходы 
увеличиваются в разы, и к 2010 году достигают отметки: почтово-
курьерская деятельность –15 млрд.721 млн. тенге и услуга связи –           
479 млрд.905 млн.тенге.  

Таким образом, услуги связи имеют большое значение в 
экономическом и социальном развитии Республики Казахстан. 

Представленный образец письменной коммуникативной 
компетентности является промежуточным звеном для формирования 
устной коммуникативной компетентности – главного фактора в 
успешном творчестве учителя. Урок является своеобразным 
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публичным выступлением, которое входит в состав коммуникативной 
компетентности и проявляется в готовности самостоятельно 
определять цель в области роли географической культуры в системе 
воспитания и образования детей разного возраста и целевую 
аудиторию для коммуникации на основе цели деятельности 
(пропаганда географической и экологической культуры, рационального 
природопользования).  

Во время проведения ролевых игр на занятиях по методике 
обучения географии продолжается интеграция всех знаний, умений и 
навыков, полученных студентами при изучении географических и 
педагогических курсов, формируются и развиваются 
коммуникативные компетентности будущих учителей географии: 

- Опыт применения в своей речи логических или риторических 
приёмов, соответствующих психологическому состоянию слушателей, 
приёмов обратной связи с одновозрастной или разновозрастной 
аудиторией различной направленности своих познавательных 
интересов. 

- Способность активизировать процесс обучения, применяя в 
своей речи в процессе проведения эвристической беседы на уроке 
географии логические или риторические приёмы обратной связи с 
классом. 

- Опыт самостоятельно готовить картографические,  графические 
и другие наглядные материалы, адекватные теме урока и грамотно 
использовать их; 

Большое значение в учительской деятельности имеет диалог - 
способность воспринимать содержание фактической информации в 
ответе ученика, в диалоге с родителями учеников или в дискуссии при 
обсуждении проблемной ситуации в классе или на заседании научной 
географической секции, определяя тему сообщения, звучащие 
предложения, аргументы, доказательства, выводы. 

Продуктивная групповая коммуникация формируется на 
занятиях самостоятельной работы студентов под руководством 
преподавателя (СРСП) во время обсуждения и обобщения изученной 
темы. На этих занятиях вырабатывается и развивается опыт 
выявления области совпадения и расхождения позиций в процессе 
обсуждения проблемного вопроса во время классного собрания или 
проведения эвристической беседы в процессе изучения новой 
географической темы, раскрывая суть разногласий; способность давать 
сравнительную оценку предложенных идей относительно темы урока 
или цели группового обсуждения в классе. 
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6. Максаковский В.П. Преподавание географии в зарубежной 
школе. М., 2001. 

*** 
Географ бакалаврдың арнайы қ ұ зырет т iлiк т ерін 

қалыпт аст ырудың  педагогик алық  т ә ж iрибесі қ орыт ындыланады. 
«Қазақ ст анның  эк ономик алық  ж ә не ә леумет т iк  географиясы» ж ә не 
«Географияның оқ ыт у ә дiст ем есі» курстарының мазмұ нын 
пайдалана отырып, арнайы географиялық қ ұ зырет т iлiк т ердi 
қалыпт аст ырудың  авт орлық  ә діст емесі к ө рсет iлген. Қ алыпт асқ ан 
құ зырет т iлiк т ердiң  мысал рет iнде Қ азақ ст ан Республик асының  
қызмет  к ө рсет у салаларының  бірі - байланыс саласына студенттер 
жасаған сипат т ама ұ сынылады.  

*** 
Generalized teaching experience in developing special competences 

Bachelor of geography. Using the content of the course, "Economic and social 
geography of Kazakhstan" and "Methods of teaching geography" shows the 
author's method of developing special geographical competences. As an 
example, formed composed of competencies represented a student of 
economic and geographic characteristics of the connection, as a branch of 
the service sector of the Republic of Kazakhstan. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 УЧИТЕЛЯ НОВОЙ ФОРМАЦИИ 
 
В Указе Президента Республики Казахстан «О Стратегическом 

плане развития Республики Казахстан до 2020 года» говорится: 
а) развитие человеческих ресурсов будет определяться в качестве 

высшего приоритета долгосрочной стратегии развития страны. 
Экономические выгоды в будущем прочно будут связаны с 
инвестициями в образование, значительно повышающими качество и 
производительность рабочей силы; 

б) к 2020 году в среднем образовании будет осуществлен переход 
на 12-летнюю модель обучения. При этом содержание программ 
обучения будет пересмотрено таким образом, чтобы уделять больше 
внимания развитию компетенций, необходимых в жизни и профессии 
[1]. 

В этой связи особая роль в образовании отводится переходу от 
«знаниевого» подхода в образовании к «компетентностному». Данный 
подход можно рассматривать как инновационный, поскольку в 
результате применения последнего расширяется и по-новому 
структурируется комплекс тех качеств, которыми должен в итоге 
обладать учитель, способный предельно реализовывать их в своей 
педагогической деятельности.  

В проекте профессионального стандарта учителя  Республики 
Казахстан, разработанного такими отечественными учеными, 
А.М.Муханбетжанова, К.К.Жампеисова и др., особое 
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место отводится психологическим аспектам профессиональной 
деятельности учителя современной формации. 

Целостно понимание сущности и структуры таких предлагаемых в 
проекте компетентностей как личностная, индивидуальная, 
коммуникативная, инновативная компетентность, компетенции 
овладения теорией ЦПП как объекта профессиональной  деятельности 
учителя, компетенции по овладению технологией реализации ЦПП, 
компетенции управления ЦПП и компетенции профессионального 
самопознания невозможно без рассмотрения психологической 
компетентности учителя. 

Роль психологической компетентности в становлении 
профессионализма учителя неоспорима. 

Психологическая компетентность предполагает соединение 
обобщенных психологических знаний со знаниями о себе, конкретном 
человеке, конкретной ситуации. Грамотный человек знает о чем-то 
абстрактно, а компетентный – может на основе знания конкретно и 
эффективно решать какую-либо психологическую задачу, проблему. В 
то же время компетентность означает отказ от прямого копирования 
чужого опыта, норм, традиций, образцов, свободу от стереотипов, 
чьих-то указаний, предписаний, установок. 

Грамотный человек знает, понимает (например, как вести себя, 
как общаться в той или иной ситуации), а компетентный – реально и 
эффективно может использовать знания в решении тех или иных 
проблем, способен перейти от слов к делу, от общих рассуждений к 
обоснованным поступкам. Таким образом, грамотный педагог знает 
психологию, а компетентный реально и эффективно эти знания 
использует, то есть знает и реально учитывает психологию взрослых и 
детей. Задача развития психологической компетентности – не просто 
больше и лучше знать человека, а включать эти знания в 
психологическую практику школы. 

В работах психологов (Ю.И. Емельянова, Л.С. Колмогоровой,             
Л.А. Петровской, Л.Д. Столяренко, М.А. Холодной и др.) 
рассматривается структура психологической компетентности:  

- компетентность в общении как способность общаться, 
обмениваться информацией и на этой основе устанавливать и 
поддерживать  педагогически  целесообразные отношения с 
участниками педагогического процесса; 

- интеллектуальная компетентность как особый тип организации 
знаний, обеспечивающий возможность принятия эффективных 
решений в определенной предметной области деятельности, знания о 
психологическом развитии учащихся, их возрастных особенностях и 
умение это реализовать в педагогической практике; 

- социально-психологическая компетентность, проявляющаяся в 
умении строить перспективные и организаторские планы 
самостоятельной и совместной деятельности (учебной, 
образовательной, воспитательной, исследовательской, 
экспериментальной и т.д.); разрабатывать технологию; выбирать 
оптимальные методы и средства их реализации; организовывать 
эффективную систему контроля, самоконтроля, обратной связи 
субъектами образования [2, 5, 6].   

Как считают некоторые авторы (А.К.Маркова,                          
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Н.В. Кузьмина), психологическая компетентность зависит от личности 
учителя, его личностных качеств. Личностно-деловые качества учителя 
сливаются в единую психологическую компетентность. 

Практика показывает, что наиболее «слабым» компонентом 
психологической компетентности являются профессионально 
значимые качества личности педагога. 

М.И. Лукьянова определяет как важные, необходимые в 
педагогической деятельности следующие личностные качества: 
рефлективность, эмпатичность, коммуникативность, гибкость 
личности, способность к сотрудничеству, эмоциональная 
привлекательность [3]. 

А.К. Маркова дополняет их профессионально важными 
качествами личности: педагогическая эрудиция, педагогическое 
целеполагание, педагогическое мышление, практическое 
педагогическое мышление, педагогическая наблюдательность, 
зоркость, педагогический слух, педагогическая ситуация, 
педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, 
педагогическое предвидение, прогнозирование, педагогическая 
рефлексия [4]. 

В чем заключается психологическая компетентность 
современного педагога?  

В модели профессиональной компетентности учителя в 
соответствии со стандартами образования четко определена сущность 
психологической компетентности педагога, которая включает в себя: 

- осведомленность учителя об индивидуальных особенностях 
каждого ученика, его способностях, сильных сторонах характера, 
достоинствах и недостатках предшествующей подготовки, которая 
проявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального 
подхода в работе с ним; 

- осведомленность в области процессов общения, происходящих в 
группах, с которыми учитель работает, процессов, происходящих 
внутри групп как между учащимися, так и между учителем и 
группами, учителем  и учащимися, знание того, в какой мере процессы 
общения содействуют или препятствуют достижению искомых 
педагогических результатов; 

- осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о 
способности к профессиональному самосовершенствованию, а также о 
сильных и слабых сторонах своей собственной личности и деятельности 
и о том, что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы 
повысить качество своего труда. 

Психология личности учителя проявляется не только в его 
позиции по отношению к детям, но и в организации собственной 
педагогической деятельности. Часто незнание собственных 
психологических особенностей приводит к тому, что учитель начинает 
копировать опыт своих коллег, которые имеют свои индивидуальные 
психологические особенности.  

Существует психолого-педагогическая диагностика – процесс 
распознавания различных педагогических явлений и определения их 
состояния в определенный момент на основе использования 
необходимых для этого параметров. 
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Показатели и параметры психологической компетентности также 
можно измерить с помощью методик диагностики деятельности 
учителя. Основными объектами педагогической диагностики следует 
назвать: 

- педагогическую деятельность учителя; 
- активность как показатель профессионализма учителя; 
- мотивационные побуждения учителя; 
- деформации личности учителя в процессе педагогической 

деятельности; 
- социально-психологическую компетентность учителя; 
- коммуникативную  компетентность педагога; 
- природные предпосылки педагогической профессии и др.  
В качестве примера можно порекомендовать такие методики 

диагностики учителя как «Психологическая компетентность педагога» и 
«Профессиональные установки учителя». Данные методики помогут 
учителю увидеть психологические причины профессиональных 
затруднений прежде, чем они станут очевидны для учеников и коллег, 
и принять решение – меняться самому, менять работу или оставить все 
как есть.  

В профессиональных установках учителя отражается понимание 
им своей деятельности, а также оценка роли своего предмета в 
формировании личности ребенка. Существуют связи и влияние 
профессиональных установок учителя на его психологическую 
компетентность. Например, учитель-гуманист проявляет достаточную 
степень психологической компетентности, тогда как учитель с 
авторитарным стилем поведения психологически некомпетентен. 
Самодиагностика педагога – это только начало работы учителя над 
собой. Продолжением может быть участие учителя в тренингах 
профессионального и личностного роста. 

Важно отметить, что методики могут быть использованы в 
административных целях – для оценки работы учителя, при 
аттестации, решении кадровых вопросов и т. д.  

В качестве путей повышения психологической компетентности 
учителя можно выделить:  

1. Использование методов социального психологического тренинга 
профессиональной компетентности учителя с целью 
совершенствования профессиональной позиции учителя, развития 
психических процессов (педагогическое мышление, педагогическая 
рефлексия и другие качеств личности), совершенствования 
педагогических умений по развитию приемов психологической 
разгрузки, расширение профессиональных знаний.  

2. Анализ конкретных педагогических ситуаций с целью 
совместного решения общих профессиональных задач (низкая 
успеваемость, конфликтные ситуации в классе, в коллективе и др.). 

3. Формирование умений учителя оценивать и совершенствовать 
свой индивидуальный стиль, профессиональные позиции и установки с 
целью повышения профессионализма. 

4. Совершенствование качеств учителя, необходимых для его 
педагогической деятельности и профессиональной самореализации с 
целью развития профессионально важных характеристик личности 
(анализ и самоанализ педагогической деятельности 
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учителя, приемы умственного тренинга, приемы дискуссий и приемы 
мозгового штурма и др.). 

Таким образом, в развитии психологической компетентности 
главная роль отведена самосовершенствованию, профессиональному и 
личностному самосознанию, выделению своих профессиональных 
позиций. 

 
Психологическая компетентность формируется у педагога 

неравномерно, в течение профессиональной жизни. Видеть эту 
внутреннюю динамику – значит оценить ее, дать прогноз его 
профессионального и личностного роста. 

Профессиональные позиции, установки, педагогические умения, 
личностные качества как структурные элементы профессиональной 
компетентности могут быть предметом становления  
профессионализма педагога. 
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*** 
Мақалада ж аң а формация мұ ғ алім  қ ұ зырет т ілік т ер інің 

психологиялық аспек т ілері қ араст ырылады. Психологиялық  
құ зырет т ілік  аң ық т амасы, о ның мазмұ ны, к ө рсет к ішт ері мен 
параметрлері, дамыту жолдары көрсет ілген.  

*** 
This article refers to the change of educational paradigm, the 

psychological competencies and competence-oriented education, competent 
model of professional training. 
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жаңа тұ рпаттағ ы міндеттерді ж ү к теп к ө рсетк ен. Соның  бірі, ж алпы 
орта мектептің он е кі жылдық білім беруге к ө шудегі оқ ушы 
тұлғ асының  қ ұ зыреттілік  қ асиеттерін қ алыптастыруды мең зесе, 
кәсіби бастауыш, арнайы орта ж ә не ж оғ ары оқ у орындарында 
маманды дайындаудың оқ у ү рдісіне тә н білім алуш ығ а теориялық  
білім беру мен практикалық іск ерлік ті қ а лыптастырудың 
ұйымдастыру, ж оспарлау ж ә не ж ү зеге асыру ү рдісін іс -әрек еттік  
және қ ұ зыреттілік  тұ рғ ыда алмастыра қ арастыру анық талғ ан. 
Дәлірек  айтқ анда, болашақ  к ә сіби маманды оқ у орнында 
дайындаудың қ олданбалылық  сипаты шамасының  артуы болып 
табылады. Мысалы, Кеңес Одағ ы к езінде к ә сіби оқ у орындарының  
деңгейлеріне сә йк ес маманды даярлауда теориялық  білім мен 
практикалық іск ерлік  ара қ атынасындағ ы шартты шамалар  (сағат 
мөлшері) мынадай болатын: бастауыш к ә сіптік  мек тептердің  білім 
беру мазмұнында пә ндер бойы нша теориялық оқ у материалының  
шамасы 30%-ды құ раса, прак тик алық  іск ерлік  қ асиеттерін 
қалыптастыруғ а прак тик алық  ж ұ мыстар мазмұ ны 70% қ ұ рағ ан; 
арнайы кәсіби орта білім оқ у орнында теориялық  оқ у материалы 40%, 
практикалық ж ұ мыстары 60%; ж оғ ары к ә сіби оқ у ор ындарында 
теориялық білім мазмұ ны 70% болса, студенттің  прак тик алық  іск ерлігі  
мен дағдысын қ алыптастыруғ а 30% ү лесіне тиіп отырғ ан. Қ азіргі 
кезде жоғарыдағ ы сан мә ндері теориялық  білім мен іск ерлік  
шамалары керісінше орын алады. 

Олай болса, жоғары оқ у орны нда маманды дайындауда 
теориялық білім дә реж есінің  ө зек тілігі мә нді болғ анымен нақ ты іс -
әрек етті ө ндірістік  қ атынастарда стандартты мә селелерді ш ешуде 
шорқақ тық , ик емділігін ің  таяздығ ын к ө рсетті. Жұ мыс беретін 
қызметк ер ж ас маманғ а қ ойылатын талаптары мен сұраныстарының  
бірі - өндірістік  қ атынастардағ ы пайда болатын проблемалық  
ситуацияларды айқындауғ а, оны шешуге, ө з  бетімен шешім қабылдай 
алатын, жаңа технологиялар мен техник аларды ж етілдіруге, ж асауғ а 
шығармашылық  тұ рғ ыда қ атынас ж асайтын, ж обалау ж ұ мыст арына 
белсенді атсалысатын, икемді, коммуникативтік қатынастардың  
белсенділігі және тағ ы басқ а к ә сіби -тұлғ алық  қ асиеттерін к ө руге 
ұмтылуда. Жас маманның  мұ ндай ө ндіріс сұ ранысын 
қанағ аттандыра алмайтын сипаттағ ы қ асиетінің  қ алыптасуына ө зі 
жауапты емес, мамандық бойынш а қ ұ рылып, бек ітіліп  ұ сынылғ ан 
мемлекеттік міндетті білім беру стандартындағы білім беру мазмұ ны, 
сонда көрсетілген ж ас маманның  моделінде болып табылады.  

Енді жоғарыдағ ы ж ас маманғ а деген ө ндірістік  сұ ранысы мен 
талаптарын қанағ аттандыруғ а тә н мемлекет тарапынан білім берудің 
жүйесіне ж аң а парадигмалар(модельдер) ұ сынып бастауыш, орта 
және ж оғ ары оқ у орындарында дайындалатын мамандардың  
мемлекеттік міндетті білім беру стандарттарын, жас маман моделін 
қайта ж асалып қ ұ ралып к еледі. Яғ ни, Кең ес О дағы к езінде ж ә не осы 
Қазақ станның  тә уелсіздік  алғ ан к ү нінен бері ж ас маманның  арнайы 
пәндерден к ә сіби теориялық  білімі мен прак тик алық  іск ерлігін 
қалыптастыру сипаты аясында «қ ұ зырет», «қ ұ зыреттілік » ұ ғ ымдар 
мазмұнымен білім берудің  оқ у процесін ж етілдіру ге бет алды.  

«Құ зырет» ж ә не «қ ұ зыреттілік » ұ ғ ымдарының  педагогик алық  
үрдіск е ик емдету бағ ытында ғалымдар зерттеу 
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жұмыстарын арнап, ә діснамалық  мә нін ашып, ө здерінің  ә ртү рлі 
түсінік темелерімен сипаттауда. Аталғ ан ұ ғ ымдардың  табиғ и мә ніне 
жетуге байланысты Е.В.Бондаревская, А.А.Деркач, И.А.Зимняя, 
А.К.Маркова сынды ғалымдар оқ ытудың  тү пк ілік ті нә тиж есін 
баяндау және маманның  білім алу процесінде қ алыптасқ ан тұ лғ алық  
әртү рлі қ асиеттері тү рінде қ олдану десе, И.Н.Алмазова қ ұ зырет - 
адамның іс -әрек еті саласындағ ы білімі мен іскерлігі, ал құ зыреттілік  – 
маман құ зырлық  қ асиеттерін сапалы қ олдана алуы , - дейді. 
Н.Н.Нечаев құ зыреттілік  ұ ғ ымының  анық тамасын былай тү сіндіреді : 
белгіленген мақсатқ а ж етуге ең бек тің  к ү рделі байланыстарын, 
құ былыстарын ж ә не процестерін қ аж етті тәсілдер мен қ ұ ралдары 
арқылы орындау мү мк індігі, ө зінің  іс -әрек етін тү пк ілік ті  білуі. К .В. 
Шапошников «кәсіби қ ұ зыреттілік » к атегориясын: қ орш ағ ан ортамен 
өзара ә рек ет етуінде адамның  к ә сіби іс -әрек етін ж обалау ж ә не 
жүзеге асыруғ а мү мк індік  беретін т ұлғ алық  қ асиеттері, білімі, 
іскерлігі және тә ж ірибесінің  бірік к ен ж иынтығ ы , - деген. 

«Құ зыреттілік » термині ә детте белгілі бір ә леуметтік -кәсіби 
дәреж е иесіне байланысты қ олданылады ж ә не оның  сол істі 
атқарудағ ы тү сінігі, білімі, білігін ің  орындалуғ а тиіс мәселенің  нақ ты 
өз дең гейінде шеш ілуімен сә йк естілігі арқ ылы сипатталады.  

«Әдістемелік  терминдер сө здігінде» «Қ ұ зыреттілік  (латынның  
competentis - бейім сөзінен) – қандай да бір пә ннің  оқ ыту ү рдісінде 
қалыптасатын білім, білік , дағ дылар ж иынтығ ы, сонымен қатар, 
қандай да бір қ ызметті орындай алу қ абілеттілігі», – делінген.  

Б.Тұрғ анбаева «Қ ұ зырлылық қ а бағ ытталғ ан оқ ыту ү рдісінде 
тәж ірибелік  ж олмен мә селені ш ешу мү мк індігі молаяды. Осы ж ағ дай 
біліктілікті арттырудағы ек інш і ү лгіге к ө ш ірудің  негізі бола алад ы. 
Құ зырлылық қ а бағ ытталғ ан ү лгіде білім алушылардың  ө здерін 
ұйымдастыру - басты мақсаты» , - деп көрсетеді. Қ .Қ ұ дайбергенова 
«Құ зырды ә ртү рлі к енеттен болғ ан ситуацияларда мә селелерді шешу 
үш ін қ аж етті білімді немесе ә рек етті к ө рсете білу қ абілеті, білім м ен 
өмірлік  ситуация арасындағ ы байланысты орнату мү мк індігі ретінде, 
ал құ зырлылық ты адамның  ө зіндік  дең гейіне, даралық  қ асиеттеріне 
тікелей байланысты тұлғ алық , теориялық , прак тик алық  ө лш еу 
дәреж есі ж оғ ары дең гейде к ірік тірілген қ ұ рылым ретінде қ арастыру 
ұсынылады» деген тоқ там ж асайды.  

Осыған сә йк ес орыс ғ алымдары Т.Е.Исаева, Д.С.Цодик ова ж ә не 
К.В.Шапошников маманның к ә сіби -тұлғ алық  қ ұ зыреттілігін ің  
мазмұны мен белгілерін анық тағ ан. Бірінш і ғ алым болаш ақ  
оқытуш ылардың  қ ұ зырет тіліктерін төмендегі ж ік теумен  
қарастырады: ик емділік -өрк ениетті қ ұ зыреттілік ; ә леуметтік  
құ зыреттілік ; ә леуметтік -ұйымдастыруш ылық  қ ұ зыреттілік ; к ә сіби 
құ зыреттілік ; к оммуник ативті қ ұ зыреттілік ; қ ұ ндылық -мәнді 
құ зыреттілік .  

Құ зыреттілік  ұ ғ ымына берген ж оғ арыдағ ы мына ғ алымдардың  
анықт амаларында қисындылық  сипаты бар: Н.Н.Нечаев, 
К.В.Шапошников, Б.Тұрғ анбаева, Қ .Қ ұ дайбергеновалар болды.  

Жоғарыдағ ы аталғ ан ғ алымдардың  ең бек теріне негізделе 
отырып, біздің тә ж ірибемізде «Кә сіптік  оқ ыту» мамандығ ы бойынш а 
болашақ к ә сіби мек теп оқ ытуш ыларын дайындауда теориялық білім 
мен практикалық іск ерлік  қасиеттерін қ алыптастыру 
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аясында кәсіби қ ұ зыреттілік к е баулуғ а ұ мтылдырудамыз. 
Мамандықтың  «К ә сіптік  оқ ытудың  ә дістемесі» мен «Оқ уш ыларғ а 
кәсіби білім берудегі оқ ытудың  ж аң а технологиялары»  к урстарының  
оқу процесі ж обалап оқ ытудың  ә дісіне негізделе ж ү зеге асырылуда. 
«Кәсіптік  оқ ытудың  ә дістемесі» пә ні лабораториялық -практикалық 
сабақ формасында ұ йымдастырылып , он екі жұмыстан қ ұ ралғ ан 
жобалық мазмұ ндағ ы тапсырмаларды студенттер орындауда.  

Студенттер бірінші жұмыстарды к ә сіптік  лицейлердің  
нормативтік және ү лгілі оқ у -әдістемелік  қ ұ ж аттарын, мамандық тың  
арнайы әдебиет қ орларын оқ и танысып, талдап , кәсіпт ік лицейдің 
арнайы пәніне немесе ө ндірістік  оқ ытудың  модульді бағ дарламасын, 
модульді перспективалық ж осп арын, теориялық пә ндердің  модульді 
күнтізбелік -тақырыптық  ж оспарын, модульді ө ндірістік  оқ ыту 
жоспарын жобалай модельдеп құ растырады. Ол қ ұ ж аттардың  
құ рылымы мен мазмұ ны толық , сә йк естік те орындалғ аны бойынш а 
пікірлерді кәсіптік  лицейлердің  педагогтары бер еді. Кейін жұмысты 
орындаған студент топ студенттері арасында баяндауын негіздеп 
қорғ айды. Сонымен бірге, студенттер арнайы пә н бойынша 
оқулық тарды, оқ у қ ұ ралдарын, ә дістемелік  қ ұ ралдарды, 
дидактикалық материалдар ж инағ ы сияқ ты сабақ қ а қ олданатын 
құ ралдард ың ж асалу ж олдарын, оларғ а қ ойылатын талаптарын, 
қағ идалары мен к ритери йлерін, құ рылымдық  элементтерін оқ ып 
талдау жасап, оқу орнының  к ітапханасына барып , бір арнайы пән 
бойынша оқу қ ұ ралдарын к аталогтан іздеп ірік тейді. Әрбір оқ у 
құ ралына, оқ улық қ а ж ан -жақты ж азбаша сыни талдаудан к ейін, 
оқушыларғ а ұ тымды ж ә не қ олайлы, дидак тик алық  қ ағ идаларғ а 
негізделе жазылған ек і -үш  оқ улық ты таң дап есеп ж азуында 
ұсынады. Тағ ы бір ж ұ мыстың  тү рі – өндірістік  оқ ыту шеберхананың  
және арнайы теориялық  пә н к абинетінің  санитар лық -гигиеналық, 
өрт пен техник а қ ауіпсіздігін сақ тау талаптарына сә йкес 
жабдықталуы, материалдық -техникалық базасының  к ү йі, оқ у -
әдістемелік  қ ұ ж аттармен қ амтамасыздығ ы туралы мә ліметтерді 
жұмысшы мамандық  саласы бойынша студент оқ у -өндірістік  
шеберханаға ба рып жоғарыдағ ы талапқ а сә йк естігі немесе 
сәйк ессіздігіне бақ ылау, талдау ж асап, ө зін ің  қ осымш а п ік ірлерін 
ұсынады. Оқ у ш еберханасының  сызбасын орындап, оның  қ ұ рал -
жабдықтармен, оқ у -әдістемелік  қ ұ ралдармен, к ө рнек ілік термен 
қамтамасыз етіп  орналастыру мү мк і ндіктері туралы жобалы сызбасын 
ұсынып, есеп тү рінде оқ ытушығ а қ орғ ап тапсырады.  

Студенттердің к ә сіби ә дістемелік  ж ә не шығ армашылық  
құ зыреттілігін қ алыптастыруғ а байланысты к елесі ж ұ мыстар арнайы 
теориялық пә н мен ө ндірістік  оқ ытудың  прак тик алық  сабақ тарын а 
әр тү рлі мақ саттағ ы ж ә не типтегі сабақ тың  мазмұ нын ж обалап 
модельдеу болып табылады. Орындалған ж ұ мысты студент к ә сіптік  
мектеп оқытуш ылары мен шеберлеріне таныстырып ,  пікірлерін 
тыңдайды. Кейін топ алдында сол сабақ тардың  мазмұ ны бойынша 
презентация жасайды. Соңғ ы ж ұ мыстардың  бірі – студенттердің 
арнайы пән ж ә не ө ндірістік  оқ ыту сабақ тарының  ж ек е тақ ырыптың  
оқу материалдарына субтест қ ұ растырып, оқ ытуш ығ а оның  
орындалу үлгісін дә лелді негіздеп қ орғ ай, есеп береді.  

Лабораториялық прак тик ум жұмысының  ә рбі рі 
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тұж ырымдамалық  немесе мазмұ нды, оқ у -ақпараттық  ж ә не 
жұмысты орындауғ а ә дістемелік  ұ сыныс бө лімдерінен қ ұ ралғ ан. 
Бірінші бөлімде ж обаланатын ж ұ мыстың  мақ саты мен міндеттері, 
пәні мен нысаны белгіленсе, ек інш і бө лімде студенттің  ө з  бетінше 
жоба жұмысын ор ындауға қ аж етті қ осымш а анық тамалық , 
толықтыру ақ параттарын алуғ а мә ліметтер берілген. Соң ғ ы бө лімде 
тақырып бойынша ж обалы ж ұ мысты орындаудың  тә ртібіне, 
рәсімдеуіне ұ сыныстар белгіленген.  

Ағымдағ ы оқ у ж ылы «Оқ уш ыларғ а к ә сіби білім беруде 
оқытудың  ж аң а тех нологиялары» оқу к урсының  студенттеріне 
теориялық білімдерін мең гертумен ғ ана шек телмейтін болды. Бізге 
белгілі, аталған к урс бойынша дә стү рлі ж ағ дайда студенттермен 
семинар сабағы формасында оқ ытудың  ж аң а технологиялары туралы 
пікір алысумен жүзеге асып о тырды. Бұл оқ ытудың  ә дісін қ олдана, 
оқытуш ы студенттердің  теориялық  білімін терең детуге, оқ ыту 
технологияларының теориялық  негіздеріне басым к ө ң іл аударады. 
Енді сол сабақтың  формасын прак тик алық  сабақ қ а ауыстырып, дә ріс 
сабағында қ арастырылғ ан оқ ытудың  ж а ңа технологияларын к ә сіптік  
лицейде дайындалатын мамандықтардың  теориялық  ж ә не ө ндірістік  
оқыту пә ндеріне ик емді тү рде ж обалы тұ рғ ыда сабақ тың  ә дістемесін 
жасап, шығармашылық та к ейбір тә сілдері мен приемдарын 
жетілдіруге ұмтылдырудамыз. Әрине, студенттерді ң дә ріс сабағ ында 
қарастырылатын бірнеше тү рлеріне ж ек е -жеке жобалы түрде 
оқытудың  мазмұ нын таң дағ ан тақ ырыптарғ а ж асау мү мк ін  емес. 
Сондықтан, бірінш і рейтингк е дейін тө рт оқ ытудың  ж аң а 
технологиясына жобалы сабақтың  мазмұ нын модельдеп қ ұ растырып, 
топ студенттер алдында қорғ ау міндеті қ ойылды.  

Студенттердің теориялық  білімі мен іск ерлігі негізінде к ә сіби 
құ зыреттілік  қ асиеттерін қ алыптастырудың  алғ аш қ ы нә тиж елері 
үш інш і к урста ө тк ен педагогик алық  прак тик а мазмұ нынан 
байқалды. Мұ нда студенттердің  алғ ашқ ы пе дагогикалық прак тик а 
кезінде мамандық бойынша нормативтік  ж ә не оқ у -әдістемелік  
құ ж аттармен танысуда, олардың  қ ұ рылым мен мазмұ нына ик емді 
бағыттала алуы, сабақ  беретін пә ннің  перспек тивалық  ж оспары, 
пәнге қ аж етті оқ у -әдістемелік  қ ұ ралдарды тиімді саралай т аңдай 
алуы, пән сабағ ы бойынш а сабақ  ж оспарларын  (жоспар-конспект) 
танымның теориялық  ә дістерін қ олданып, пайымдап ойлаумен 
сабақтың  тұ ж ырымды бө лімін оқ ушының  танымдық  ж ә не к ә сіби 
қасиеттерін қ алыптастыруғ а тә н ж обалай отырып, оны сабақ тың  
әдістемелік  бө л імінде үйлесімді қ ұ растыра алды. Студент сабақ тың  
осы екі бөл імінде өзінің  интеллек туалды ресурсы мен ш ығ армашылық  
қабілеттерін қ олдана оқ ыту ә дістемесін продук тивті ж етілдіруге 
құ зыреттілік  қ асиетінің  ик емділігі байқ алды. Студенттер, ө здерінің  
меншікті (дербес) оқытудың  ә діс -тәсілдерін, формаларын ж ә не 
құ ралдарын ұ сынып, сабақ тың  қ ұ рылымдық  элементтерін ж етілдіре 
алу мүмк індігіне иеленді.  

Бұл қ ұ зыреттілік  тұ рғ ыдағ ы студенттің  ж ұ мысты ж обалап 
модельдеуі келешекте кәсіптік  мек тепте алғ ашқ ы к ү ннің  ө зінде 
кәсі би білімі мен іскерлігі негізінде құ зыреттілік те мамандық тың  пә н 
сабақтарын білік ті ұ йымдастыру мен ж оспарлау, оқ ытудың  
әдістемесіне дербес ә діс -тәсілдерді, құ ралдарды 
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шығармашылық та қ олдана алуғ а к епіл бола алады.  
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*** 
Статья рассматривает возможность формирования 

профессиональной компетентности студентов, обучающихся по 
специальности «Профессиональное обучение», с помощью проектного 
метода на занятиях  учебного  курса «Методика преподавания 
общетехнических и специальных дисциплин». Проблематика  понятий  
«компетентность» и «компетенция» рассматривается через призму 
практической деятельности преподавателей по разработке учебно-
нормативной и учебно-методической документации по специальным 
дисциплинам рабочих профессий. В статье предлагаются способы 
оценки состояния материально-технической базы учебно-
производственных мастерских учебного заведения. Основой 
предлагаемого проектного метода обучения являются 
компетентностный и деятельностный принципы.  

*** 
Article considers possibility of formation of professional competence of 

the students trained on a speciality "Vocational training", by means of a 
design method on employment of a training course «the Technique of 
teaching общетехнических and special disciplines». The problematics of 
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concepts "competence" and "competence" is considered through a prism of 
practical activities of teachers on working out of the educational and 
normative and methodical documentation on special disciplines of working 
trades. In article ways of an estimation of a condition of material base of 
industrial practice workshops of educational institution are offered. A basis 
of an offered design method of training are компетентностный and 
деятельностный principles. 
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ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ  САБАҒЫ НД А Д ӘСТҮРЛІ  ЕМЕС Қ ҰРАЛД АРД Ы  
ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 
Қазақ стан Республик асының  Білім туралы Заң ында: «Білім беру 

жүйесінің  басты міндеті - ұлттық  ж ә не ж алпы адамзаттық  
құ ндылық тар, ғ ылым мен прак тик а ж етістік тері негізінде ж ек е 
адамды қалыптастыруғ а ж ә не к әсіби ш ың дауғ а бағ ытталғ ан білім 
алу үш ін қ аж етті ж ағ дайлар ж асау; оқ ытудың  ж аң а технологияларын 
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халық аралық  ғ аламдық   
коммуникациялық  ж елілерге ш ығ у» - деп білім беру жүйесін одан ә рі 
дамыту міндеттерін көздейді. Бұ л міндеттерді шешу үш ін, ә рбір білім 
беру мекемедегі ұж ымының , ә рбір мұ ғ алімнің  к ү нделік ті ізденісі 
арқылы, барлық  ж аң алық тар мен қ айта қ ұ ру, ө згерістерге батыл ж ол 
ашарлық ж аң а прак тик ағ а, ж аң а қ арым -қатынасқ а ө ту қ аж еттігі 
туындайды. 

Қазіргі к ездегі ж оғ ары  білім беру қоғ ам талаптарын 
қанағ аттандырудың  бірнеше ж ү йелерін қ арастырады, яғ ни 
ғылымды, білімді ж ә не ө ндірісті интеграциялау тү рі ретінде ғ ылыми 
оқу -өндірістік  к ешендер қ ұ ру; оқ ытуды ж ә не студент ең бегін  
дараландыру, білім беруді ізгілендіру; оқытушыла рдың к ә сіби 
даярлығына ж оғ ары талап қ ою, студенттердің  к ә сіби дең гейін 
көтеруде ж аң а технологияларды пайдалану. Мұ ндай ү деріс ә лемнің  
түрлі елдерде ө здерінің  ұ лттық  ерек ш елік теріне, эк ономик алық  
жағдайына, білім беру ж ү йесінің  дә стү рлеріне қ арай ә ртү рлі 
деңгейде к ө рініс тапқ ан.  

Қазіргі к езде оқ ытудың  ың ғ айлылығ ымен, мә дени 
құ ндылық тардың  ж ә не ө негелі  бағдардың  ж ойылуымен 
сипатталатын білім берудің ж аң а саласының  ауысуы, білім берудің  
мәдениеттен ж ә не ғ ылымнан аластауы байқ алады. Білім берудегі дене 
шынықтыр удың нормалары мен құ ндылық тарын игеру 
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бағыттарының  тө мендеуі адамның  ж ек е басының  дамуына к ері 
әсерін тигізуде.  

Соңғ ы к ездері дене шынық тыруғ а ж ә не спортқ а деген 
қызығ уш ылық  азайып, дене ж аттығ уларымен ш ұ ғ ылданатын 
оқушылардың  саны к еміп отыр, дене дайынд ығының  дең гейі 
төмендеді, мек теп оқ ушыларының  денсаулық  к ү йінің  дең гейі айқ ын 
төмендеді. Мұ ның  бір себебі - дене тәрбиесінің  қ ұ ралдары мен 
әдістері, міндетті бағ дарламалар мен қ атаң  нормативтер ж ә не ж ек е 
тұлғ аны қ алыптастырудағ ы қ аж еттілік тер арасындағ ы қ а рама-
қайш ылық тар; білім алушылардың  ж ек е басының  дене мә дениетін 
қалыптастыруғ а бағ ытталғ ан қ ұ ралдар мен ә дістердің  ж оқ тығ ы деп 
білеміз. Мұның  барлығ ы білім алуш ылардың  ж ек е басының  дене 
мәдениетін қ алыптастыру мақ сатында дене шынық тыру -сауықтыру 
және спор ттық ж ұ мыс сапасын арттыруғ а бағ ытталғ ан қ ұ ралдар 
мен әдістерді іздеу ж олдарының  мә нін арттырады.  

Денсаулықты сақ тау ж ә не нығ айту к ө птеген зерттеулерде дене 
тәрбиесі пә ні сабақ тары ж ә не спорттық  оқ у -жаттығу сабақ тарымен  
байланыстырады. 

Жалпы орта мектептерде оқушылардың  дене мә дениетін  
қалыптастырудың  белсенді тү рінде мек теп оқ ушыларының  дене 
тәрбиесі сабағ ында ж етілдіру мә селесіне А.К .Атаев, Қ .И.Адамбек ов, 
Ю.С.Жилко, Д.В. Биданов, Ж.Егізбаев, С.Тайжанов және т.б. 
ғалымдар ө з ең бек терін арнағ ан.  

Дене мәден иеті құ ралдарымен ж ек е тұ лғ аны дамытудағ ы 
әртү рлі қ ұ былыстар мен ж айттарды (аспек тілерді) М.А.Арвисто, 
К.Ш.Ахияров, М.В.Андропов, А.П.Матвеев, Б.А.Ашмарин, 
С.И.Касымбекова, В.А.Авраменко, Н.И.Пономарев, В.А.Черкасов, Ж.Қ. 
Оңалбек ,          Б.Қ.Мухамедж анов , Е.Оразбаев,  Ә.К .Әбділлаев ж ә не 
т.б. ғалымдар зерттеген.  

Сонымен бірге, оқушылардың  спорттық  қ ызметтегі туындағ ан 
мәселелері ғ ылыми -педагогикалық зерттеулерде к ешенді, қ ұ ндылық  
тәсілдері тұ рғ ысынан ө зінің  к ө рнек ті орнын тауып к еледі. 
Оқушылардың  спорттық  іс-әрек етк е деген қ атынасы аз зерттелген 
өзек ті мә селе ретінде қ алып отыр. Бұ л мә селе  М.Я.Виленск ий, 
Г.С.Туманян, Е.Қ.Уанбаевтардың  ғ ылыми зерттеулерінде аратұ ра 
қозғ алады. Дене мә дениеті қ ұ ндылық тарынан студенттердің  бағ дар 
алуы жайлы мәселені Р.Ф.Кабир ов, Л.Х.Магомадова еңбек терінде 
зерттеді. Жас жеткіншектердің дене  мә дениеті қ ұ ндылық тарынан 
бағдар алу мә селелерін К .А.Матвийчук , С.Тайж анов, А.Қ арақ ов ж ә не 
т.б. ғалымдар  зерттеген. Осығ ан қ арамастан білім беру ж ү йесіндегі 
жаңа ө згерістер мен толық тырулар оқу -тәрбие ж ү йесін ж етілдіруді 
талап етеді.  

Білім берудің ж аң а ж ү йесі к елесі принциптерге негізделген:  
- білім беру жүйесін дамыту проблемасын тек  білім беру ж ү йесі 

деңгейінде ғ ана емес, сонымен қ атар, ж алпы мемлек еттік  саясат 
және халық аралық  дең гейде  шешу; 

- білім беру менеджментінде жүйелілік  принципін барлық  
деңгейде ж ү зеге асыру;  

- білім беруді ұйымдастырудағ ы қ арж ыландыру мен 
ұйымдастырудағ ы мемлек еттің  р ө лін қайта қ арау;  

- білім беру қызметі нарығ ын дамыту; 
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- білім беру жүйесіндегі ә ртү рлі ә леуме ттік институттардың 
рө лін, бірінші кезекте кәсіпорындар мен отбасының  р ө лін қайта 
қарау;  

- оқу орындары мен онда оқ итындардың  білім беру процесін 
ұйымдастырудағ ы р ө лін қайта қ арау.  

Педагогикалық инновациялар – бұл ж аң а педагогик алық  
технологияны, оқыту қ ыз метінің ж аң а ә дістерін,  тә сілдерін, 
әдістемелерін ә зірлеу ж ә не тарату.  

Оқытудың  белсенді ж ә не интербелсенді ә дістері – бұл оқ у ж ә не 
ұйымдастыру міндеттерін тиімді шешу қ ұ ралы. Оның  міндеттері:  

- теориялық білімді бек іту, ж аң а тә сілдер мен ә дістерді ендіру , 
практикалық дағ дыларды сің іру, к ә сіби қ ұ з ыреттілікті 
қалыптастыру, оқ итындардың  ө зін -өзі дамыта білуін ж ә не ө зін -өзі 
көрсетуін қ амтамасыз ету;  

- оқу материалының  мең герілу процесіне ү здік сіз бақ ылау 
орнату; 

- өндірістік  функ цияларды ж ү зеге асыру (ө ндіріс ті 
ұйымд астыру, жоспарлау, есеп беру, бақылау, талдау, ү йлестіру, 
реттеу және т.б.);  

- жағдайды талдау, проблемаларды анық тау, міндет қ ою, 
проблемаларды шешу жолдарын анықтау ж ә не т.б., зерттеу 
операциялары сияқты басқ армалық  шеш імдерге серік тес 
процедуралар жинағын ретімен орындау.  

Жаңа технологияны пайдалану барысында ұ йымдастыруш ы 
инновацияларды меңгеру бү к іл білім беру ж ү йесінің  маң ызды 
факторы болып табылады. 

Технологиялық инновациялар – бұл ж аң а заманның  
компьютерлік және телек оммуник ациялық  технолог иялары. 
Технологиялық инновациялар эк ономик алық  механизмдерде, 
оқытуш ылар мен студенттер ең бегін ұ йымдастыруда тү бегейлі 
өзгерістерге, оқ ытуш ылық  қ ызмет сипатына зор ә серін тигізетін 
көптеген пе дагогикалық ә дістер мен тә сілдердің  айтарлық тай 
кеңеюіне ә к еледі, мұның  барлығ ы ж алпы педагогик алық  ж ү йешенің  
дамуына ықпал етеді.  

Технологиялық инновацияны ә зірлеу мен пайдалану, білім беру 
процесінде жаңа к омпьютерлік  ж ә не телек оммуник ациялық  
технологияны пайдалану инновациялық оқ у ү рдісін дамытудың  
жетекші факторы болып табылады. Жаңа ақ параттық  технологияны 
үздік сіз қ арқ ынмен тұ рақ ты ж етілдіру соң ғ ы онж ылдық та білім беру 
саласындағы ж аң а ө ндірімдерді ынталандырады және ж еделдетеді.  

Тәж ірибе к ө рсетк ендей, дә стү рлі білім беруге тә н ұ йымдастыру 
жүйесінің  аясындағ ы бе лгілі бір оқу бағ дарламаларында к ейбір 
оқытуш ылар ж ү зеге асыратын ж аң а технология негізіндегі оқ ытудың  
тиімділігі өте тө мен болып к еледі, себебі бұ ндай оқ ыту оқ у процесінің  
жаңа технологиялық  негізін ж асауғ а қ осымша  шығ ынды қ аж ет 
етеді. Бұл шығ ындар ақ тал у үш ін білім беру саласында 
ұйымдастырушылық  инновацияны ойластыру ж ә не тарату қ аж ет.  

Білім беру саласындағы ұ йымдастыру инновациясы дегеніміз 
бұл:  

- оқытушы ең бегін бө лу (мазмұ нды, тьюторларды ә зірлеуш ілерді, 
оқыту ә дістері бойынш а мамандарды, оқу процесі нің 
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барысына бақылау ж асаушы мамандар ж ә не т.б. бө лу);  
- ақпараттық  технологиялар бойынша оқ ытушыларды, 

мамандарды және оқ у процесін ұ йымдастыруш ыларды 
қаш ық тық тан оқ ыту к урстарын ойластыруш ы ж ә не ұ сынуш ы 
топтарға, к омандаларғ а бірік тіру.  

Нарық механизмдер і мен жаңа білім беру технологиясының  
дамуымен Қазақ станда білім беру саласында  эк ономик алық  
инновациялар қалыптасуда, атап айтқ анда:  

- білім беруді мемлекеттік қарж ыландырудың  ж аң а 
механизмдері;  

- білім беруді қарж ыландырудың  к ө здерін диверсифик ациялау;  
- студенттік өзін -өзі қ арж ыландыру ж ә не ө зін -өзі басқ ару;  
- білім беру саласындағы салық тық  ынталандыру;  
- білім беруді кәсіпорындардың  қ арж ыландыруының  ж аң а 

механизмдері; 
- білім беру саласындағы ең бек ті тө леу механизмі;  
- білім беру қызметінің  ауқ ымынан  үнемдеу механизмі.  
Инновациялық білім беруді дамыту білім беру процесінің  

технологиялық негізіндегі инновацияны басқ ару процесінде 
технологияны таңдау проблемасының  шеш імі қ ұ рылатын негіздерді 
бөлуге ж ол ашады.  

Білім беру инновацияларын тарату білім беру өнімдері мен 
қызметі нарығ ының  айтарлық тай к ең еюіне ә к еледі, себебі:  

- білім беру қызметін тұ тынушылар дың , білімге сұраныс ы күрт 
өседі;  

- білім беру өнімдері мен қ ызметінің  ұ сынысы барынша  
ұлғ аяды;  

- білім беру өнімдері мен қ ызметі саласында бә сек елестік  
күшейеді.  

Жоғары мек тептегі инновациялық  қ ызметтің  мә ндік  мазмұ нын 
ашуда көрсетк іштер ж ү йесі айрық ша маң ызғ а ие. Жоғ ары 
мектептегі инновациялық қ ызмет бір позициядан қ аралуы мү мк ін 
емес. Оған толық  барабар бағ а беру ү ш ін демографиялық  ж ағ дайды, 
ауқымдылық ты, инновациялық ә леуетті к ө рсететін белгілі бір 
көрсетк іштер тобын таң дау қ аж ет.  

Жеке тұлғ аны қ алыптастыруда дене мә дениетінің  алатын орнын 
және оның  қ олдану ж олдарын, ұ лттық  қ имыл -қозғ алыс ойындарын 
мектепте қолдану ж олдарын зерттеген ғ алымдар: Т.Ж.Бек ба тчаев, 
Ә.Бү рк ітбаев, Б.Д.Мотук еев, А.Х.Мұ ханбаева, Ж.М.Тө легенов, 
М.Б.Сапарбаев, Ж.К.Оңалбек , Е.Сағ ындық ов  болды.  

Салауатты өмір салтын қ алыптастыру мә селесі арқ ылы 
оқушыларғ а тә рбие ж ә не білім беру ү рдісінде ғ ылыми зерттеулер 
жасаған республикамыздың тан ымал ғалымдарының : А.С.Адылханов, 
А.Иманғалиев, Г.С.Ак иева, С.Қ .Қ ауашев, Р.А.Дабагян, А.Н.Тесленк о, 
А.С.Бейсенова, М.Н.Сарыбеков, Д.Чилдебаев, А.Б.Нұрлыбек ова, 
Ж.Ембергенова, Б.Махамедова, Б.А.Жолдасбекова, Г.Назарова, т.б. 
еңбек терін атауғ а болады.  

Адамның ж ек е басының  қ ұ нды фак торы ретіндегі дене 
шынықтырудың  маң ызы туралы тү сінік ті  дамыту маң ызды мә селе 
болып отыр. 

Дене шынықтыру денсаулықты биологиялық  
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қалыптастыру фак торы болып табылады ж ә не ол адам тірш ілігіндегі 
қаж еттілік к е айналуы қ аж ет. Дене ш ынық тырудың адамның  
денсаулығын ж ә не ж ұ мысқ а қ абілеттілігін  арттыру ү ш ін 
маңыздылығ ы туралы білімнің  ж етк ілік сіздігі  оның  адам ағ засының  
физиологиялық мү мк індігін анық тайтын, шек тейтін ж ә не 
қалыптастыратын маң ыздылығ ын к ө рсететін себептерін  
айқындауды талап етеді. 

Ю.М.Николаевтың п ік ірі бойынша, к ез к елген қ оғ амда дене 
шынықтыру «ж алпы қ оғ амды ж ә не ә рбір адамды ж ек елей 
қалыптастырудың  дене шынық тыруғ а деген сұ ранысын 
қанағ аттандыруғ а қ осарлана бірігу міндетін» шешеді. Сонымен бірге, 
білімнің гуманистік  қ аж етт ігін, оның мә дениет, эк он омика, 
әлеуметтік , саяси, рухани маң ыздылығ ын бек іту, ә рі дене 
шынықтырудың  маң ыздылығ ының  к ө к ей кестілігін арттырады, әрі 
жеке бастың дене мә дениетін қ алыптастырады. Қ оғ амның  денелік  
жаңару мә селелерін шешуге мү к індік  беретін қ ұ ралдарды іздеу 
мәдениеттендіруді қ олдану негізінде сә тті шеш ілуі мү мк ін, оның  
жүзеге асуы  ж ек е тұ лғ аның   айқ ындалуына ж ә не ж етілуіне 
мүмк індік  береді.  

Жеке тұлғ а сұ раныс ж ү йесінде, қ оғ амдық  қ асиеттерде, 
жасампаздық к ү ш і мен қ абілетін дамытуда айқ ындалады.  

Жеке тұлғ аның  мә дениеті білім алу, дағ дылану; 
дүниетанымдық ты, ө негелі, эстетик алық , денелік  дең гейлерді дамыту; 
қарым -қатынастың  ә дістерін ж ә не тү рлерін мең геру ж олдарымен 
қалыптасады [Б.Г.Ананьев ж ә не т.б.].  

 
Дене шынықтыру мен спорт саласының  ғ ылыми мә сел елері 

арасындағы зерттеуде адамдарды ж ек е тұ лғ аны  дене мә дениетінің  
түпк ілік ті мә дени қ ұ ндылық тарына баулитын ж аң а к елбетін 
қалыптастыру бойынша  зерттеулер ж ү ргізудің  мә ні артып отыр. 
Басты бағыт – бүтін, ж ан -жақты, ү йлесімді, ерк ін ж ек е тұ лғ аны 
қалыптас тыру болып отыр. Дене шынықтыру мен спорт адамның  
жеке басының ж ә не қ оғ амның  рухани материалдық  
құ ндылық тарын дамытуғ а ж ағ дай ж асайды.  

Қоғ ам, биологиялық  негізді дене шынық тыру қ ұ ралдарымен 
қаланатын ә рбір адамның  білімі мен денсаулығ ы туралы 
қамқ орлық тың  үйлесімділігі қ аж ет ек ендігін тү сінеді. Оны мек теп 
қабырғ асынан бастап, студенттік  к езең де ж етілдіру қ аж ет.                                              

Зерттеу жұмысымыздың  мақ саты – студенттердің дене 
шынықтыруғ а деген к ө зқ арасын ж ақ сартып, қ ызығ ушылығ ын  
қалыптастыру бойынша оқ у ү рдісін дә стү рлі емес қ ұ ралдарды 
пайдалану арқылы ж етілдіру болып табылады.  

Тәж ірибелі -эксперимент жұмысына  Орал қаласындағ ы  мұ най -
газ техникалық к олледж інің  1 к урс студенттері тартылды.  

Алға қ ойылғ ан міндеттерді тү бегейлі шеш у  және қ озғ ағ ан 
ғылыми болж амның  дұ рыстығ ын тек серу мақ сатында студенттермен 
эксперименттік жұмысын ж ү ргізу ү ш ін ж оспар қ ұ рылып, анық тау 
эксперименті жүргізілді.  

Анықтау эк спериментінің  негізгі мақ саты – студенттерге дене 
тәрбиесін ж ү ргізуде дә стү рлі емес т ехнологияларды пайдаланудың 
тиімділігін анықтау ж ә не ол туралы студент көзқ арастарын  
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анықтау болды.  
Анықтау эк сперименті барысында ү ш  к омпонент бойынша 

(мазмұндық , мотивациялық , іс -әрек еттік ) даярланғ ан анк еталық  
сұрақ тар,  сауалнама, әң гімелесу, тест, ба қылау ә дістері, арнайы 
тапсырмалар жүйесі қ олданып  дәстү рлі емес технологияларды 
пайдалану арқылы студенттердің  дене тә рбиесіне қ ызығ ушылығ ы, 
дене бітімі мен жалпы дамуына әсері мен қ алыптасу дең гейі 
анықталды. Эк сперимент нә тиж есі студенттердің   дә стү рлі емес 
технологиялар туралы білімінің тө мендігін, педагогик алық  
технологиялар тек педагогика  сабағында ғ ана қ ысқ аша 
меңгерілетінін, оны студенттердің  к ә сіби бағ ыттылығ ын 
қалыптастыру мақ сатында пайдаланылмайтынын к ө рсетті.  Арнайы 
пән ретінде ж ү ргізілмеуі, оқулық тардың , бағ дарламаның , ә дістемелік  
нұсқ аулардың  ж оқ тығ ы да мә селенің  шеш імін шек теп отырғ анын 
айғақ тады. Біз осының  бә рін еск ере отырып , осы кезеңде 
бағдарламаның  негізін ж асап, қ азіргі  педагогик алық  технологиялар 
пәнінің  мазмұ нын анық тадық , нақ ты ө лшемдер бойынша 
бағдарламағ а енетін  дә стү рлі емес қ ұ ралдарды пайдалану 
технологияларын сұрыптадық .  

Сауалнама 200 студенттің арасында ж ү ргізілді. Сауалнаманы 
жүргізу ү ш ін тө рт ж ауап таң дауы бар 8 сұ рақ  ұ сынылды.  

Студенттер өз  п ік ірлерін  бірқ атар мә с елелер бойынша 
түйіндеді, атап айтқ анда: техник алық  оқ у орындарындағ ы  дене 
шынықтыру сабақ тары қ андай болуы  к ерек , студенттердің  осы пә нге 
деген қызығ уш ылығ ын қ алай арттыруғ а болады, осы қ ызығ уш ылық   
неге байланысты, аптасына дене шынықтыру пә ні бойынша қ анш а 
сағаттан бө лінгені дұ рыс, бағ дарламаның  қ ай бө лімдері к ө п к ө ң іл 
бөлуді талап етеді деген п ік ірлерге тоқ талды.  

Оқытуш ылардың  40% -ы дене шынықтыру сабақ тарын 
студенттердің қ ызығ ушылығ ын еск ере ө тк ізуді ұ сынса,                        
40%-ы сабақты оқ у бағ дарл амасына орай өтк ізу к ерек  деп,                  
14%-ы дәстү рлі емес ә дістерді қ олдануды ж ө н к ө рсе,                               
6%-ы оқытуш ылардың  п ік ірі еск ерілуі к ерек  деп тұ ж ырымдайды.  

Сұрақ тар: «Студенттердің  ДШ  сабақ тарына қ ызығ ушылығ ын 
қалай арттыру ға болады?» деп қ ойылғ ан.  Оғ ан оқ ытуш ылардың  
40%-ның  пікірі бойынша, бірінші орынға студенттердің  
қызығ уш ылығ ы бойынша қ осымша сабақ тарды қ оюды ұ сынылса, 
екінші орынға – сабақта дә стү рлі емес қ ұ ралдарды  қ олдануды 
жетілдіру жолдары көрсетіледі.  

2. Оқытуш ы лардың басым бө лігін ің  п ік ірі:  
- дене шынықтыру  сабақ тарын студенттердің  дене шынық тыру -

спорттық қ ызығ уш ылығ ын еск ере отырып, ж ек елей ө тк ізу;  
- студенттерге қимыл белсенділігін таң дау мү мк індігін беру;  
- дене шынықтыру сабағ ын ө тк ізу уақ ытын аптасына                    

6  сағатқ а дейін арттыру.  
Біз жоғарыда аталғ ан анк еталық  сұ рақ  нә тиж елеріне талдау 

жасай отырып, бүгінгі таң да дене ш ынық тыру сабақ тарында 
дәстү рлі е мес құ ралдарды оқ у -тәрбие ү дерісінде пайдалану 
мәселесінің  ғ ылыми -теориялық тұ рғ ыда ә лі де б олса шешімін таппай 
отырғандығ ын анық тадық .  
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Жаңа парадигманың  маң ызды к омпоненті тұ лғ аның   ө зіндік  
даму тұж ырымдамасы болып табылады. Өзіндік  даму – бұл  ішк і ж ә не 
сыртқы ә леммен байланысу қ абілетін  қ алпына к елтіру. Тұ лғ аның  
әртү рлі саладағ ы ик емділік тері мен қабілеттерін дамыту оның  дербес 
ерекшеліктеріне, өзіндік  талдау, ө зіндік  бағ а беру қ абілеттеріне 
байланысты, мұның  ө зі ә рбір студентк е ерек ш е қ атынас к ерек  
екендігін, оларға ө зін к ө рсетуге, дамытуғ а мү мк індік  ж асау 
қаж еттігін дә лелдейді. Сондық тан бізд ің зерттеуіміз болашақ  
мамандарды дәстү рлі формада даярлаумен қ атар ж аң а 
педагогикалық технологиялар негізінде ж етілдіруді к ө здейді.  

Пайдаланылған  ә дебиет т ер т і з і м і :  
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2. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Информационная культура 
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*** 
В статье  рассматривается использование нетрадиционных 
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The article states the effiency of using non-tradional methods on 
physical training. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Проведён анализ педагогического опыта по организации и 

проведению разнообразных форм внеклассной работы по Начальной 
военной подготовке, изучено влияние этих форм на эффективность 
патриотического воспитания в средних учебных заведениях. 
Исследование показало, что наиболее эффективным является 
использование не одной или нескольких форм, а их разнообразного 
сочетания, системы или комплекса форм внеклассной работы. 

Военно-патриотическое воспитание предполагает привитие 
учащимся глубокого уважения к боевым и трудовым традициям нашей 
страны и народа, беззаветной любви к Родине и Вооруженным 
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силам Республики Казахстан, гордости за их боевую славу, вооружение 
учащихся военными знаниями, умениями и навыками. 

Среди прочих проблем  стоит вопрос  о необходимости  
возрождения патриотического воспитания. Президент Н.А.Назарбаев 
говорит, что «будущее многонационального Казахстана - это его 
молодежь, которой предстоит продолжать начатое дело созидания и 
безопасности страны» [1, с. 2]. 

Следуя приоритетным задачам «Государственной программы 
патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-
2008 годы» (Указ Президента Республики Казахстан от 10.10.2006 года 
№200), требованиям к военно-патриотическому и гражданскому 
воспитанию, считаю главное внимание в патриотическом воспитании 
надо уделить развитию у учащихся творческих, духовных, физических 
качеств, формированию прочных основ нравственности, 
гражданственности и патриотизма, любви к Родине, почитания 
народных традиций, уважения к государственным символам.   

Вся работа по военно-патриотическому воспитанию должна быть 
направлена на то, чтобы каждый учащийся понимал, что безопасность 
Республики Казахстан обеспечивается не только нашей военной 
организацией, но и его личным участием в защите Родины согласно 
требованиям основного закона государства – Конституции Республики 
Казахстан. 

Целью нашего исследования является  изучение влияния 
разнообразных форм внеклассной работы по начальной военной 
подготовке на эффективность патриотического воспитания в средних 
учебных заведениях. Для достижения поставленной  цели были 
выполнены следующие задачи: 

 
• изучены педагогические требования, формы и методы 

организации внеклассной работы по начальной военной подготовке и 
военно-патриотическому воспитанию; 

• проведён анализ педагогического опыта по организации и 
проведению разнообразных форм внеклассной работы по начальной 
военной подготовке; 

• выявлено  влияние разнообразных форм внеклассной работы 
по начальной военной подготовке на эффективность патриотического 
воспитания в средних учебных заведениях. 

Объектом нашего исследования является военно-патриотическое 
воспитание в средних учебных заведениях на предмет влияния 
разнообразных форм внеклассной работы по начальной военной 
подготовке на эффективность патриотического воспитания. 

В работе использовался  метод педагогического эксперимента, а 
также метод обобщения передового педагогического опыта. 

При организации внеклассной работы по начальной военной 
подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи 
необходимо руководствоваться важнейшими целями, задачами и 
педагогическими принципами ее проведения. 

Военно-патриотическое воспитание учащихся способствует 
формированию у молодежи идеалов для подражания, стимулирует их к 
активной подготовке к защите Родины. Первостепенное значение 
имеет формирование у учащихся патриотизма и 
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интернационализма, постоянной готовности к защите Отечества. 
Любые формы внеклассной работы должны быть увязаны с жизнью и 
практикой современного Казахстана. 

Внеклассная работа не связана рамками обязательных учебных 
программ. Содержание ее должно быть гибким, зависеть от целей, 
желаний и запросов самих учащихся, от местных конкретных условий. 
Преподаватель-организатор НВП организует и направляет эту работу, 
развивает у учащихся интерес к военному делу, инструктирует и дает 
им консультации. 

Внеклассная работа по начальной военной подготовке и военно-
патриотическому воспитанию за последние годы получила дальнейшее 
развитие в разнообразных формах,   включающих познавательно-
разъяснительную работу и практическую деятельность учащихся. 

Преподаватель-организатор НВП должен знать формы 
внеурочной учебно-воспитательной работы и выбрать наиболее 
эффективные формы организации внеклассной работы по НВП и 
военно-патриотическому воспитанию, которые  могут быть массовыми, 
кружковыми и индивидуальными. 

К массовым формам относятся: вечера, посвященные 
государственным и военно-историческим праздникам, юбилейным 
датам, важнейшим событиям в жизни Республики Казахстан и 
Вооруженных Сил, олимпиады, конкурсы, экскурсии, походы, 
читательские конференции. 

Любое массовое мероприятие должно быть четко подготовлено, 
иметь ясно поставленную цель и образовательно-воспитательные 
задачи. 

Кружковая работа объединяет 10-20 человек для занятий в 
военных, военно-исторических, военно-технических кружках и военно-
спортивных секциях. Программа работы кружка и секции 
составляется с учетом интересов учащихся, целей и задач их 
подготовки к защите Родины. 

Из большого количества и разнообразия форм внеклассной 
работы по начальной военной подготовке и военно-патриотическому 
воспитанию наибольшее распространение получили те из них, которые 
связаны непосредственно с учебно-воспитательной и организаторской 
деятельностью преподавателя-организатора НВП. К ним относятся: 

- организация и руководство военными, военно-историческими и 
военно-техническими кружками старшеклассников; 

- проведение факультативов по основам военного дела; 
- показ учебных и документальных фильмов по начальной 

военной подготовке и военно-патриотической тематике; 
- проведение занятий с командирами учебных взводов и 

отделений; 
- индивидуальные и групповые консультации по НВП и 

профессиональная ориентационная работа по подготовке юношей к 
поступлению в военно-учебные заведения; 

- организация и проведение игр, викторин, вечеров, читательских 
конференций по военной и военно-патриотической тематике; 

- проведение экскурсий в воинские части с целью ознакомления 
учащихся с боевым оружием и техникой, боевой и учебной  жизнью 
военнослужащих; 
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- подготовка и организация олимпиад по НВП; 
- организация походов учащихся; 
- организация следопытской работы учащихся, создание музея 

боевой славы и руководство его деятельностью; 
- подготовка старшекурсников к сдаче нормативов по стрельбе из 

пневматической винтовки, метанию ручных гранат, гражданской 
обороне; 

- организация и проведение смотров-конкурсов по военно-
патриотической работе; 

- подготовка учащихся к участию в военно-спортивных играх; 
- подготовка инструкторов и командиров из числа 

старшекурсников для проведения военно-спортивных игр; 
- организация соревнований по стрельбе и военно-прикладным 

видам спорта внутри лицея и между учебными заведениями; 
- встреча с военнослужащими – выпускниками лицея и 

военнослужащими подшефной воинской части, отличниками боевой и 
политической подготовки; 

- проведение военно-спортивного праздника, посвященного 
окончанию курса НВП; 

- организация и проведение уроков мужества; 
- привлечение учащихся к оборудованию кабинета НВП и 

стрелкового тира, учебных площадок, изготовлению учебно-наглядных 
пособий по НВП. 

В зависимости от содержания применяются и соответствующие 
методы проведения занятий. Так, на занятиях военно-исторических 
кружков  должны преобладать лекции и беседы руководителя кружка 
или приглашенных специалистов, рефераты и доклады членов кружка, 
экскурсии. 

В военно-технических кружках ведущими методами являются 
практические занятия по разборке и сборке различных механизмов, 
определенных видов оружия и военной техники, конструирование и 
изготовление моделей, приборов, проведение опытов и исследований в 
учебных кабинетах и лабораториях. 

Основной целью военно-патриотического клуба является 
подготовка юношей к службе в Вооруженных силах Республики 
Казахстан, пропаганда здорового образа жизни, героико-
патриотическое воспитание, создание Музея Боевой славы школы, 
лицея или колледжа. 

Задачами военно-патриотического клуба являются: 
1. Широкая пропаганда среди учащихся Законов Республики 

Казахстан «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне и 
Вооруженных Силах Республики Казахстан», «О национальной 
безопасности». 

2. Разъяснение внутренней и внешней политики Республики 
Казахстан. 

3. Разъяснение учащимся политики по строительству 
Вооруженных сил и укреплению обороноспособности страны. 

4. Воспитание у юношей и девушек высокой политической 
бдительности, патриотических чувств и убеждений, необходимости 
постоянной готовности к защите Родины, разъяснение задач по 
подготовке к защите нашего государства. 
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5. Воспитание учащихся на трудовых и боевых традициях 
казахстанского народа и Вооруженных сил Республики Казахстан, 
раскрытие самоотверженности и героизма трудящихся и 
военнослужащих в годы Великой Отечественной войны и на 
современном этапе; формирование у юношей и девушек чувства 
гордости за великие свершения нашего народа и стремление 
продолжать традиции старших поколений. 

6. Привитие учащимся морально-политических, психологических, 
боевых и физических качеств, необходимых для защиты Родины. 

7. Воспитание у учащихся любви к Вооруженным силам 
Республики Казахстан;  

8. Овладение учащимися начальными военными и военно-
техническими знаниями и навыками, необходимыми для службы в 
армии. 

9. Установление и развитие межпредметных связей в интересах 
военно-патриотического воспитания учащихся. 

Из большого количества и разнообразия форм внеклассной 
работы по начальной военной подготовке (НВП) и военно-
патриотическому воспитанию при работе военно-патриотического 
клуба используются: проведение занятий в стрелковом кружке; 
проведение занятий по военной истории и разделам НВП; показ 
учебных видеофильмов по разделам НВП, документальных и 
художественных видеофильмов по военно-патриотической тематике; 
проведение занятий с командирами учебных взводов и отделений. 
Большое внимание необходимо уделять профориентационной работе 
по подготовке учащихся к поступлению в военные учебные заведения; 
проведению экскурсий в воинские части; проведению экскурсий в 
музеи города; созданию Музея Боевой славы лицея или школы; 
проведению военно-спортивных праздников. При этом серьёзное 
значение имеют: организация и проведение соревнований по стрельбе 
и военно-прикладным видам спорта внутри лицея или школы,  
организация и проведение встреч с участниками Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, воинами-
интернационалистами, участниками ликвидации аварии на ЧАЭС, 
ветеранами Вооруженных сил и военнослужащими. Необходимо 
организовывать и проводить уроки мужества; привлекать учащихся к 
созданию и совершенствованию учебно-материальной базы по 
начальной военной подготовке. 

В зависимости от содержания и формы занятий применяются и 
соответствующие методы их проведения: 

• лекции и беседы руководителя занятий или приглашенных 
специалистов; 

• чтение рефератов и докладов членов клуба; 
• практические занятия, отработка нормативов, тренировки; 
• соревнования, конкурсы, викторины, тематические вечера; 
• кинолектории. 
При проведении занятий применяются методы в строгом 

соответствии с целями и задачами воспитания, его конкретными 
условиями. 

• Метод убеждения – широко применяется при усвоении 
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фундаментальных социально-политических понятий, таких как: война 
и ее цели, долг, личная ответственность за защиту Отечества, факторы 
победы в бою, военная наука и военное искусство, патриотизм. 

• Метод примера – воздействие на учащихся ярких примеров 
героизма и мужества, проявленных при выполнении воинского долга, 
вызывая желание следовать этим примерам в собственной жизни. 

• Метод упражнений – систематическое повторение 
определенных действий и поступков, в результате чего формируются 
нужные навыки, привычки, закрепляются волевые и другие качества. 

• Метод поощрения – необходимость поддержать и усилить 
положительные мотивы и побуждения, развить уверенность в своих 
силах, повысить ответственность за достигнутые результаты и 
стремление добиться новых. 

• Метод принуждения – при необходимости осудить действия и 
поступки, противоречащие нормам морали и дисциплины, а также 
побудить к выполнению требования, вопреки его нежеланию. 
Запрещение, осуждение поступка учащегося общественностью, 
коллективом или выговор (взыскание) являются крайними мерами. 
Удаление учащегося с занятий запрещается.   

Предполагаемый результат. 
1. Вовлечение в военно-патриотическое воспитание всех членов 

педагогического коллектива лицея  или школы в повседневной 
деятельности. 

2. Установление и поддержание межпредметных связей в 
интересах военно-патриотического воспитания учащихся.  

3. Обеспечение согласованности учебной и внеклассной военно-
патриотической и оборонно-массовой работы. 

 
 
4. Развитие морально-нравственных качеств: ответственность за 

судьбу страны;  готовность к защите Отечества; активная жизненная 
позиция; навыки здорового образа жизни.  

5. Формирование психологических качеств: хорошая память, 
находчивость, внимание, изобретательность, сообразительность и 
твердый подход к порученному делу; дисциплинированность; 
инициативность. 

6. Развитие боевых качеств: хорошее знание военного дела; 
овладение способами выполнения боевых задач; умение действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

7. Развитие физических качеств: подвижность, быстрота 
реакции, гибкость, ловкость, выносливость; координация движений, 
скорость мышления, сила. 

Основной целью военно-патриотического клуба является 
подготовка юношей к службе в Вооруженных силах Республики 
Казахстан, пропаганда здорового образа жизни, героико-
патриотическое воспитание, создание Музея Боевой славы лицея. 

Музей боевой славы обладает огромным образовательно-
воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует 
подлинные исторические документы. Эффективное использование 
этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, 
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гражданского самосознания, высокой нравственности является одной 
из важнейших задач музея. В деле патриотического воспитания важна 
роль музея любого профиля – исторического, краеведческого, 
этнографического, литературного, боевой и трудовой славы и других, 
особенно если главными условиями их деятельности является 
самоуправление, живая общественно значимая работа и тесная связь с 
учебно-воспитательным процессом и жизнью лицея.  

Музеи боевой славы способствуют формированию у учащихся 
патриотизма, гражданственности, высоких нравственных качеств.    

 

 
Рис.1  

Работа военно-патриотического клуба  по изучению военной истории 
 

 
Рис.2  

Работа с топографической картой в Профессиональном лицее №5 
 
Много внимания в работе музея боевой славы уделяется встречам 

с ветеранами Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. 
Таким образом, устанавливается связь поколений, необходимая для 
сохранения исторической памяти народа. Получили распространение 
уроки мужества, проводимые ветеранами Великой Отечественной 
войны, торжественные мероприятия военно-патриотического 
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характера, тематические вечера, устные журналы. 
При организации и создании музеев и комнат Боевой славы очень 

важна планомерная и систематическая краеведческая работа, так как 
она способствует расширению кругозора, развитию познавательных 
интересов учащихся, формированию патриотизма, 
интернационализма, гражданственности, высоких нравственных 
качеств.  

Изучением истории родного края учащиеся занимаются в 
историко-краеведческом кружке. Известный методист-историк                 
А.А. Вагин подчеркивал, что «кружок является наиболее гибкой 
формой, которая чаще всего становится организационным центром 
целого ряда внеклассных мероприятий» [8, с. 311]. 

Кружок  дает возможность организовать систематические 
занятия по определенной программе и с постоянным составом. Работа 
в кружке превращает учащихся в активных помощников 
преподавателя как в проведении внеклассных мероприятий, так и 
уроков. Программой кружка предусматривается углубленное изучение 
области в целом или отдельных местных объектов, а также изучение 
конкретных тем. В кружке может изучаться и более конкретный 
период в истории края, например, «Приуралье – ближний тыл 
Сталинградского фронта». Кружок работает по плану, утвержденному 
на собрании кружковцев в начале учебного года. План работы может 
быть составлен с учетом: 

- самых сложных вопросов школьной программы; 
- вопросов программы, не получивших обстоятельного раскрытия 

на уроках; 
- проблем, вообще не раскрытых на уроках, но имеющихся в 

программе; 
 
- проблем, не входящих в учебную программу. 
В плане определены цели и задачи и указываются различные 

формы его работы: встречи с участниками исторических событий, 
проведение экскурсий, вечеров, круглых столов и конференций, 
выпуск стенгазет, перечень индивидуальных и групповых 
исследований, создание краеведческого уголка или музея, поход или 
экспедиция, отчетное мероприятие, сроки и ответственные за их 
организацию и проведение. Работа кружка заканчивается итоговым 
занятием. Оно может быть проведено в форме вечера или 
конференции. На итоговом занятии заслушивается краткий отчет, а 
также лучшие 2-3 доклада, характеризующие основное направление 
работы кружка. 

Основным методом работы кружка является самостоятельная 
деятельность учащихся. 

Уроки мужества – это особенные уроки, их нельзя подменять 
обычным уроком или беседой. Они учат учащихся объединять идеи по 
защите Отечества со своей повседневной деятельностью, способствуют 
патриотическому воспитанию учащихся, помогают учащимся глубже 
понимать истоки мужества и героизма людей, осуществляют 
преемственность славных традиций старших поколений, воспитывают 
в характерах учащихся черты, необходимые будущим защитникам 
Родины. 
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Изучение влияния разнообразных форм внеклассной работы по 
начальной военной подготовке на эффективность патриотического 
воспитания в средних учебных заведениях показало, что наиболее 
эффективным является использование не одной или нескольких форм, 
а их разнообразного сочетания, системы или комплекса форм 
внеклассной работы. 
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*** 
Мақалада алғ ашқ ы ә ск ери дайындық  бойынш а к ласт ан т ыс 

шаралардың ә рт ү рлі формаларын ұ йымдаст ырып, ө т к ізудегі 
педагогикалық  тәж ірибеге т алда у жүргізілгендігі  сөз болады.  

*** 
The analysis of the pedagogical experience on the organization and 

conducting of different kinds of the extra-curriculum woik on the Elementary 
Military Training is carried oyt and the Influence of these forms 0n the 
efficiency of the patriotic education in secondary educational institutions is 
learnt in the article « The usage of the extra-curriculum work in the patriotic 
education of pupils  of Secondary educational institutions». The research 
showed that the most effective form  is the usage of not only one or several 
forms but also their different kinds of combinations, systems and complex of 
forms in extra-curriculum work. 
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ДИКТАНТ И ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА МЛАДШЕЙ И СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ 
 
Долгое время обучению письму в общеобразовательной школе 

придавалось второстепенное значение. Письмо выступало лишь как 
средство обучения другим видам речевой деятельности, как средство, 
позволяющее учащимся лучше усвоить программный языковой 
материал и средство контроля сформированности речевых навыков и 
умений обучаемых. Только в условиях обучения в школе и классах с 
углубленным изучением ИЯ в программные установки включалось 
овладение школьниками умениями письменной речи [1]. 

В настоящее время отношение к письму и обучению учащихся 
умениям выражать свои мысли в письменной форме решительно 
изменилось. Письмо как цель обучения присутствует в программах для 
всех типов учебных учреждений, на всех этапах обучения. Возрастание 
роли письма в учебном процессе по ИЯ связано также с 
использованием в настоящее время творческих, интерактивных форм 
работы с языком [3]. 

За последнее время было написано много работ по теме «Обучение 
письму и письменной речи». Такие авторы, как Е.В. Мусницкая,            
Б.А. Лапидус, А.А. Миролюбов, Н. Д. Гальcкова [2] и другие довольно 
подробно описали проблему обучения письменной речи и разработали 
определенную методику обучения письменной речи. В своей работе мы 
хотим коснуться такого довольно спорного вопроса, как использование 
диктанта и перевода как специальных педагогических приемов при 
обучении письменному общению. Диктант и перевод являются 
методическими приемами работы на уроке, которые могут быть 
использованы в широком многообразии и в обширном целевом 
направлении. В своей традиционной форме диктант представляет 
собой текст, прочитанный учителем вслух сначала полностью, а затем 
коротенькими отрывками, которые должны быть записаны 
обучающимися. Естественно, диктант такого рода представлял собой 
вид текста или контроля, но, судя по последним исследованиям и 
мнениям ученых-методистов, диктант может быть полезным и 
основательным приемом оценки языковой компетенции студента. Хотя 
мы должны все-таки помнить, что традиционные диктанты – это все-
таки контроль более, чем обучающий прием и кроме этого в 
распоряжении учителя существует еще огромное количество других 
методических приемов контроля на уроке. Перевод традиционно 
использовался как средство контроля. Переходя от одного метода к 
другому и, приближаясь к коммуникативному подходу, использование 
которого активно началось в 1970 году, а также отрицательная 
реакция методистов по отношению к грамматико-переводному методу 
пришли к тому, что перевод стал считаться абсолютно неэффективным 
методом некоторых обучающих контекстов. На самом деле, в 
некоторых школах, в которых использование родного языка 
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на уроке было сокращено до минимума или вообще был запрещен 
перевод, неизбежно потерял свою популярность и исчез из 
методической структуры урока. И, наконец, более серьезным 
аргументом против использования диктанта и перевода на уроке 
иностранного языка явилось то, что эти виды деятельности являлись 
особенно скучными и немотивирующими деятельность учащихся. Как 
правило, перед нами возникал учитель со своими скучными приемами 
на уроке ИЯ, который проводил диктант за диктантом или заставлял 
учащегося переводить многочисленные страницы текстов. 

Однако, мы абсолютно уверены, что оба эти приёма, т.е. диктант 
и перевод, всё ещё имеют в своём потенциале множество интересного, 
чтобы использовать их на уроке иностранного языка в классе. В 
данном деле вопрос заключается не в том, что мы делаем на уроке 
иностранного языка, а как мы делаем это. Виды деятельности, которые 
будут описаны в нашей статье, покажут то, что диктант и перевод, 
используемые на уроке, могут достичь множество целей, а именно: 
практики искусства чтения, письма, говорения и слушания 
(индивидуального и группового) или сфокусирования на аспектах 
языка (грамматике, лексике и произношении). Они могут 
использоваться как инструмент, помогающий студентам 
сконцентрироваться на полезных, часто используемых фразах и они 
могут быстро показать разницу между двумя концепциями. Наиболее 
важным, возможно, является то, что они могут составить задания, 
которые будут стимулировать учащихся к работе и помогут учащимся 
преодолеть определённые трудности в языке легко и свободно. 

Например, мы можем предложить на начальном этапе серию 
диктантов, которые могут быть использованы на начальном этапе 
обучения для более полного развития навыков устной и письменной 
речи. 

 
Диктант №1: повторение вокабуляра или лексики, усвоенной на 

предыдущих занятиях. Эта работа будет включать несколько этапов:                       
1. Подготовка. 2. Ход работы. 3. Замечания по ходу работы.                      
4. Разнообразные формы работы с вокабуляром. 

1. Подготовка к работе. Выберите 7 или 8  слов, которые вы 
хотите повторить. Если у вас есть время, вы можете составить 
несколько коротких предложений, включающих эти слова заранее. 
Однако, вы можете составить эти предложения спонтанно, без 
предварительной подготовки. Этот вид деятельности лучше проводить 
в начале или конце урока. Ход работы над словарём включает в себя          
4 этапа работы: 1. Объявите студентам, что вы собираетесь повторить 
предыдущий вокабуляр и дайте студентам несколько минут для 
повторения этих слов, которые записаны у них в тетрадях или 
словарях. 2. Продиктуйте предложения, которые содержат 
обсуждаемый вокабуляр. Прочитайте каждое предложение 2-3 раза.         
3. Далее можно попросить студентов перевести эти предложения. 

Замечания по ходу урока. Этот быстрый и лёгкий вид работы 
особенно полезен как метод тренировки слов, который возникает по 
ходу урока. Учитель может написать тематические слова на доске, 
стереть их с доски и использовать эти слова на письме в предложениях 
и в речи. Здесь вы можете попросить студентов записать 
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все слова по памяти, которые были написаны на доске. Вы можете 
дать задание студентам отобрать слова, которые имеют особенно 
трудное произношение. Вы также можете использовать этот приём для 
тренировки грамматических структур. 

Следующим видом диктанта является личностно-
ориентированный диктант. Этот вид деятельности используется для 
повторения лексических единиц. 

Составьте список лексических единиц, которые вы считаете 
нужным повторить. Как минимум можно отобрать 10 лексических 
единиц или даже больше:  

audience      deaf        definite        deserve       equipment 
fake             gun         likely           manage      obvious 
pretend        public      stage           terrorist      weapon 
Напишите этот список лексических единиц на доске. Попросите 

студентов отработать эти слова в парах. Они должны составить 
грамматически и логически правильные предложения, включающие 
как минимум 2 слова из списка слов на доске. Когда учащиеся 
составят 4 предложения, попросите их поменять партнёров. Новые 
пары студентов должны продиктовать свои предложения друг другу. 
Когда пары студентов закончат диктовать предложения, они должны 
сравнить их на предмет ошибок в предложении и обсудить являются 
ли эти предложения грамматически и лексически правильными. Далее 
можете обсудить все предложения со всей аудиторией и выяснить, 
какие предложения вызывают особую трудность у студентов. 

Следующим видом диктанта является «введение в текст». 
Внимательно прочитайте или прослушайте текст, над которым вы 
собираетесь работать в классе. Выберите ключевые слова из текста. 
Количество слов будет зависеть от длины и сложности текста, но 10-12 
слов будет достаточно. Продиктуйте эти слова классу. Попросите 
учащихся отработать эти слова в предложениях в парах так, чтобы 
восстановить краткое содержание текста. Далее попросите учащихся 
прочитать или прослушать заданный текст. Их задача состоит в том, 
чтобы определить сходство или различие между составленным ими и 
заданным текстом. Далее учитель может поработать со всем классом, 
выделив тем самым, самый удачный, составленный студентами 
короткий текст. Следующим заданием будет отобрать составные 
глаголы из текста. После этого учащимся можно предложить выбрать 
из текста те слова, которые они затрудняются перевести и предложить 
им поработать со словарями, чтобы закрепить спелинг и значения этих 
слов. Далее по ходу работы над текстами учитель может продиктовать 
вопросы к упражнениям по аудированию текста. 

Диктант «сигнальный жест». Выберите короткий текст, который 
вы хотите использовать на уроке. Вы должны решить заранее, какие 
слова из текста вы хотите опустить «умышленно», например, из текста 
«Австралия», где в скобках даются те слова, которые должны быть 
опущены. 

Australia is one of the most sporting countries in the world. 
|Although the population is quite small (about 20 million), | it has a large 
number of world champions | in many different sports. | About three 
quarters of all Australians | do some kind of sport. | The most popular are 
walking, | swimming, aerobics, cycling, tennis and golf. | They 
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also enjoy watching sport. 
Скажите студентам, что вы собираетесь провести диктант. 

Сообщите им, что некоторые слова из текста будут опущены. И когда 
будет встречаться опущенное слово, преподаватель сделает 
определённый сигнальный жест (щелчок пальцами или постукивание 
по столу). Далее прочитайте весь текст классу, включая сигнальные 
жесты на пропущенные слова. Попросите студентов ничего не писать 
на этой стадии урока. Прочитайте текст снова, разделив его на 
короткие значимые абзацы. Прочитайте каждый абзац 2-3 раза, 
включая сигнальные жесты, где это необходимо. Прочитайте все эти 
абзацы с нормальной скоростью так, чтобы звучала естественная речь. 
Укажите студентам там, где нужно проставить пунктуационные знаки. 
Студенты должны записать то, что они услышали и поставить 
звёздочку на каждый сигнальный жест. Убедитесь, что все студенты 
успели записать весь текст. Когда вы закончите диктант, скажите 
студентам проверить свои работы и заменить звёздочки 
пропущенными словами. Наиболее эффективным является выполнять 
это задание в парах. Далее можете привлечь к работе над диктантом 
весь класс и выяснить, какие трудности возникли перед студентами во 
время выполнения этого задания. Особенным предупреждением в 
данном виде работы над диктантом является то, что преподаватель не 
должен давать информацию о пунктуации. Студенты должны 
поставить её сами, в то время, как они определят отсутствующие 
слова. На старшей ступени обучения преподаватель может 
использовать ту же методику работы над диктантом, но только без 
сигнальных жестов. Предупредите студентов перед диктантом, что в 
нём будут присутствовать опущенные слова. Задачей студентов будет 
определить эти опущенные слова и то место в диктанте, куда они 
должны быть вставлены. 

Следующим видом диктанта является диктант – контроль. Виды 
работ над диктантом могут быть следующими. Учитель должен выбрать 
короткий текст и прочитать его всему классу умеренным темпом 
только один раз. Далее преподаватель предлагает учащимся работать в 
парах, чтобы выяснить, насколько детально они запомнили 
содержание текста. Далее учитель сообщает студентам, что они будут 
писать диктант по этому тексту и что студентам разрешается 
остановить преподавателя словом «stop» для того, чтобы преподаватель 
повторил последние восемь слов два раза. Затем следует пауза, в 
течение которой студенты записывают текст диктанта. Преподаватель 
может выбрать 2-3 студента из всего класса, которые будут 
останавливать преподавателя словом «stop». Это делается для того, 
чтобы предотвратить шум в классе. Учащиеся могут остановить 
преподавателя только 4-5 раз в течение диктанта. Вообще количество 
остановок во время диктанта будет зависеть от объёма диктанта. 
Одним из преимуществ такого рода диктантов является обучение 
учащихся быстрому запоминанию так, чтобы в нормальном диктанте 
паузы между остановками становились всё длиннее для того, чтобы 
приучить студентов к разнообразным видам умственной тренировки. 
Такая методика работы с диктантом помогает преподавателю наиболее 
точно определить не только уровень знаний обучающихся, но и 
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насколько сильны навыки аудирования у того или иного студента. 
Каждый тип порождаемого учащимся письменного текста имеет 

свои структурные особенности. Использование диктанта и перевода 
позволяет учащимся совершенствовать свои умения логично и чётко и 
включает развитие навыков других аспектов, а именно навыков 
говорения, аудирования и именно письмо. 

Список использованной литературы: 
1. Аренова Т.В. Современный подход в обучении иностранным 
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2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения 
иностранным языкам. М., 2003. 
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4. Леонтьев А.А. Некоторые общие проблемы в преподавании 
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 ***  
Жұмыст а диктант және аудару т ү рлері  мен формаларына 

арналған қ азіргі заманғ ы сабақ   ж оспарының  т ехникасы мен 
интерактивті  әдіс тері қараст ыры лған.  

*** 
On the scientific article «Dictation and Translation as a Means of Development of Written 

Speech at Junior and Intermediate Stage of Teaching». 
This article is devoted to one of the urgent problems of teaching a foreign language: 

«Dictation and Translation as a Means of Development of Written Speech at Junior and 
Intermediate Stage of Teaching». The authors of the article steadily assert that the usage of 
dictation and translation as a means of teaching help the students to master their skills logically 
and exactly and includes the development of other skills properly, the skills of speaking and 
auding and finally the skills of writing. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ  НА ЗАНЯТИЯХ ЭКОЛОГИИ 
  

Сегодня мир озабочен серьезными проблемами окружающей 
среды и занят поисками способов их скорейшего разрешения. 
Благодатную почву для таких поисков могут предоставить образования 
в области окружающей среды. Эффективное решение глобальных 
проблем возможно лишь при всеобщей реализации непрерывного 
экологического образования и воспитания, как всего населения, так и 
учащихся, студентов, бизнесменов, специалистов различного профиля. 

Для формирования и развития системы непрерывного 
образования и воспитания важнейшей задачей является ее 
теоретическое обоснование, что достигается постановкой и развитием 
исследований в области экологического образования. Формой их 
практической реализации станет программа сквозного 
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экологического образования от дошкольного до послевузовского 
уровня. 

Еще в 1999 году министром образования, культуры и 
здравоохранения и министром экологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан была утверждена программа непрерывного 
экологического образования [1]. Целью построения системы 
непрерывного экологического образования является формирование 
особого  экологического мировоззрения на основе единства научных и 
практических знаний, положительного эмоционально-ценностного 
отношения к природе, поведения и деятельности, обеспечивающих 
ответственное отношение к окружающей среде. 

Общепризнанным в освещении экологических проблем 
признается междисциплинарный подход, то есть экологизация 
обучения. Экологизация – глобальная потребность нашего времени и ее 
развитие призвано решать экологическую проблему, с  которой следует 
начинать экологизацию образования в современной школе. Это 
предполагает усиление взаимосвязи, взаимопроникновения различных 
дисциплин с изменением их содержания, методов, подходов под 
влиянием экологических идей и проблем.  

Экологизацию обучения можно рассматривать как явление, 
аналогичное электрификации промышленности, химизации сельского 
хозяйства, компьютеризации обучения, специализации личности. По 
своему масштабу и перспективе она является таким же закономерным 
явлением природы и общества, как современная глобализация 
экономики и культуры всех государств мира. По своей функции 
экологизация образования, как социокультурный феномен, имеет 
многоаспектный характер и прежде всего психолого-педагогический. 

В условиях перехода Республики Казахстан на модель 
устойчивого развития экологическое образование и воспитание 
приобретают приоритетное значение. На сегодняшний день накоплен 
определенный опыт по его организации и предпринимаются усилия 
для его совершенствования. Заметно активизируется разработка 
педагогических и методических основ природоохранного образования 
и воспитания.  Но этого недостаточно. Факты свидетельствуют о том, 
что темпы деградации экосистемы намного опережают 
образовательный уровень населения. Среди широких слоев населения, 
в том числе и среди людей, которые считают себя образованными, 
бытует мнение о том, что экология, несложная дисциплина. А вот на 
вопрос: «Что изучает наука экология? – многие из них правильного 
ответа не находят: «Экология изучает природу», «Экология изучает 
отношения между человеком и природой», «Экология изучает 
окружающую среду», «Изучает растения и животных», «Следит за 
чистотой и порядком», - это ответы опрошенных. 

Для определения уровня знаний и предметного мышления на 
первом занятии экологии тот же вопрос был задан нынешним 
выпускникам школ, то есть теперь первокурсникам групп АН-11,13, 
ЭК-11,12, ПО-13 (всего было 60 человек). От них также были получены 
подобные ответы. А вот на вопрос: «Что мы называем природой?», - 
следовал ответ: «Это окружающая среда». Далее, на вопрос: «Что мы 
называем окружающей средой?» - ответили: «Это природа». Получился 
«замкнутый круг» без ответа. 
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Рассказывая о природе, я особо выделяю, что, «природа – не 
только земля, но и вся движущаяся во времени и пространстве 
материя. Это гигантский микромир и макромир с мириадами 
космических тел и иными формами материи. Природа есть 
межгалактическое пространство, мироздание, в целом, вселенная. У 
природы нет предела».  

После некоторой паузы я снова обращаюсь к студентам: «Если  
природа бесконечна, безгранична, тогда почему мы бьем тревогу об 
истощении, исчезновении, загрязнении, деградации природы? Почему 
мы говорим: «Природа в опасности!?» Кое-кто пытается отвечать. Но в 
конечном счете вместо ответа слышу откровенные признания в 
незнании. Далее, на вопрос: «Какое значение имеют атмосфера, 
гидросфера в природе и в жизни?»- следуют такие ответы: «Воздух 
необходим, потому что все живое дышит воздухом», «Вода необходима 
всему живому для питья». К сожалению, ответы не соответствуют ни 
возрастным, ни пройденным этапам образования.  

Проведенный опрос свидетельствует о том, что знания по 
экологии не соответствуют требованиям времени. Причины могут быть 
разные. Одной из причин может быть отсутствие эмоциональной 
подачи материала, следовательно, и восприятие таково. Для 
дальнейшего освоения программных материалов высшей школы на 
должном уровне при современном дефиците времени снова 
приходится возвращаться к слабо освоенным школьным темам. 

Экология изучает взаимосвязь между организмами и внешней 
средой. Сложная дисциплина, требующая всесторонней подготовки, а 
также взаимосвязи со многими другими науками (рисунок 1).  

 
Рис.1.  

Междисциплинарный характер проблем окружающей среды 
 
Основной формой получения студентами знаний есть и останется 

аудиторное занятие. Провести занятия на современном этапе стало 
намного сложнее и труднее, чем это было 15 - 20 лет тому назад. В чем 
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дело? Современный студент стал другим – многознающим: это я видел, 
это я слышал, это я читал и т.д. Современный студент получает 
огромный поток научной информации вне занятий. Эту информацию 
он не всегда может переработать, осмыслить, привести в 
последовательную систему знаний. Преподаватель в какой-то степени 
перестал быть для студентов первоисточником получения знаний. 
Вследствие этого и других факторов интерес к учебному процессу со 
стороны некоторых студентов снижен. Становится все труднее и 
труднее вовлечь их в учебный процесс, сформировать знания. 

Перед профессорско-преподавательским составом стоит задача, 
как сделать, чтобы учебный труд был бы непринужденным, чтобы он 
диктовался внутренними потребностями, желаниями студентов в 
приобретении знаний. 

Для этого в процесс обучения необходимо включать 
эмоционально-волевой фактор, полнее использовать условия, приемы и 
средства обучения, которые стимулируют эмоциональное отношение к 
предмету. По определению выдающегося психолога Б.М. Теплова: 
«Чувством, или эмоцией, называется переживание человеком своего 
отношения к тому, что он познает и делает» [2]. Термином «воля» 
обозначается та сторона психической жизни, которая получает свое 
выражение в сознательных, целенаправленных действиях человека [2]. 

Проблема эмоционального воздействия на студентов в процессе 
обучения - одна из важных в педагогике. Однако она не получила 
широкого раскрытия, так как до недавнего времени больше внимания 
уделялось познавательной деятельности студентов, развитию их 
интеллекта. Роль эмоций велика не только в формировании 
мировоззрения, но и в формировании познавательной активности, 
интереса к изучаемым наукам, потребности в самообразовании, 
предотвращении учебной и психологической перегрузки. 

Эмоциональность можно рассматривать не только как средство 
оптимизации учебного процесса, но и как показатель воспитанности и 
своеобразия личности. При этом уместно вспомнить слова                     
К.Д. Ушинского о том, что «ничто – ни слова, ни мысли, ни даже 
поступки наши не выражают так ясно и так верно нас самих и наше 
отношение к миру, как наши чувствования» [3]. Поскольку эмоции 
влияют на нравственные качества личности, то несовершенство 
методов и приемов эмоционального воздействия ведет к монотонности 
учения, снижению интереса к изучаемому предмету: смещаются 
личностные ценности и происходит внутренний отход от занятий.  

В процессе взаимодействия человека с окружающим миром 
эмоции выполняют две функции: показывают, в каком отношении 
предмет или явление находятся к потребностям и интересам личности. 
С другой стороны, они побуждают человека к действию. Эмоции 
усиливают мыслительные процессы, и их можно рассматривать как 
фактор формирования познавательной активности, привития 
интереса. 

Основное звено процесса обучения – передача знаний. При этом 
надо вызвать у студентов активное отношение к изучаемым явлениям 
и событиям. Показать привлекательность процесса познания. Новый 
материал должен возбуждать эмоции и желания, т.е. быть 
эмоционально действенным.  
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В педагогике самообразование ценится больше, чем образование. 
Поэтому, приступая к практическим занятиям или СРСП, я 
эмоционально настраиваю студентов. С этой целью учитываю 
особенности рассматриваемой темы, задаю различные вопросы из 
пройденных тем, в том числе и проблемных, привожу интересные 
факты, использую подтверждающие цифры, показываю 
кинофрагменты, то есть, создаю простор для мыслительной 
деятельности и условия для самостоятельного добывания знаний.   

Например, рассказывая о современных демографических и 
продовольственных проблемах в мире, я привожу факты, 
подтверждающие реальность данной проблемы: «В XVIII веке для 
удвоения населения Земли необходимо было два столетия. В XIX веке 
достаточно было одно столетие. В наше время всего 35 – 40 лет. Так, в 
1960 году на Земле проживало 3 млрд. человек, а в 2000 году достиг до 
6 миллиардов. Население мира увеличивается сегодня на 250 тыс. 
человек ежедневно, 1 млн. 750 тыс. каждую неделю, 7,5 млн. в месяц, 
90 млн. в год» [4]. Цифры вызывают эмоциональное удивление. Затем, 
для сопоставления стремительно растущего населения Земли с 
территорияльными ресурсами Планеты, привожу другие данные: 
«Площадь поверхности Земли 510 млн. км 2 . Из них 361 млн. км 2 (71%) 
занимает Мировой океан и только 149 млн. км 2 (29%) – суша. 
Огромные территории суши занимают ледники, пески, болота, горы. 
Достаточно вспомнить, что только  Антарктида занимает 14 млн. км 2 . 
Площадь антропогенных пустынь равна примерно 10 млн. км 2 , или 
6,7% всей поверхности суши. Процесс опустынивания идет со 
скоростью 6,9 млн.га в год. Его ареал постепенно выходит за пределы 
ландшафтов аридной зоны. Под угрозой опустынивания находится 
порядка 30 млн. км 2 (19%) суши Земли». Основная часть населения 
Земли проживает на равнинах и в прибрежных зонах, но и там много 
земли занимают города и населенные пункты, дороги, линии 
электропередач, трубопроводы… «Именно эти зоны интенсивно 
загрязняются», - продолжаю я.  

Приведенные факты не оставляют студентов равнодушными к 
данной проблеме. Они понимают, что в условиях надвигающейся 
экологической катастрофы каждый человек обязан заботливо 
относиться к природе и ее ресурсам.  

Чувству сопереживания принадлежит большая роль в процессе 
познания. Способность к переживанию обогащает внутренний мир 
человека опытом чувств других людей. Например, эмоциональный 
рассказ преподавателя об истории исследования какого-либо явления 
вызывает у студентов чувство сопереживания исследователю. 

Еще один из способов эмоционального воздействия на студентов 
– проблемное обучение. При решении проблемных вопросов студенты 
активны в поиске решения, и этот процесс содержит разнообразные 
эмоциональные переживания. Ситуация выбора эмоционально 
переживается как состояние неопределенности, возникает стимул к 
активной мыслительной деятельности. Кроме того, при изучении 
нового материала целесообразно создавать ситуацию 
информационного дефицита, когда студенты почувствуют 
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недостаточность своих знаний. Если новый материал по содержанию и 
способам изложения будет превосходить предполагаемый, то он 
произведет впечатление неожиданности, вызовет удивление, интерес и 
стремление узнать больше, самостоятельно разобраться в этом вопросе. 

Сильное эмоциональное воздействие производит и знакомство с 
интересными, занимательными фактами. Занимательность не только 
стимулирует познавательный интерес, но и разряжает напряженную 
обстановку, переключает внимание, повышает эмоциональный тонус, 
мобилизует внимание к изучаемой теме. Знания, не вызывающие 
эмоций, воспринимаются формально, быстро забываются, не 
благоприятствуют развитию мышления и творчества. 

Что же усиливает эмоциональное воздействие на студентов? 
Увлекательный рассказ, перестановка временной 

последовательности (так называемая инверсия времени), разнообразие 
структуры урока, изменение логической последовательности, смена 
точек зрения, неожиданные вопросы, а также личностные качества 
преподавателя, его опыт переживаний, его отношение к науке, 
явлениям жизни, процессу познания, т.е. эмоциональный опыт 
преподавателя. Здесь можно вспомнить один из театральных приемов 
– прием «эмоционального заражения». Материал подается через 
видение преподавателя (например, рассказ о своих впечатлениях). При 
объяснении каких-либо закономерностей обнажается ход его мыслей, 
при помощи мимики и лексики раскрываются и его чувства.  

 
 
Во многих дисциплинах экологического цикла есть тема: 

«Экологические проблемы Республики Казахстан». Это ядерные 
полигоны, регион Приаралья, озера Балхаша и Каспийского моря, 
проблемы малых рек, загрязнения воздушного бассейна городов, 
деградация целинных земель и др. Обо всех этих проблемах много 
сказано, написано, показано. Многие, особенно молодое поколение, 
адаптировались к этим проблемам. Именно в таких ситуациях, чтобы 
пробудить чувства к данной теме уместно обращаться к методу 
эмоционального воздействия на студентов. 

Например, экологические проблемы Приаралья я объясняю 
методом автобиографичного рассказа: «В 1961 году, после 8 класса, я 
поступил в Уральский техникум механизации сельского хозяйства. В те 
годы, осенью, всех студентов нашего города отправляли на юг для 
сбора хлопка. Мы, тогда еще дети, радуясь этому событию, с 
нетерпением ждали скорейшего отъезда. А когда узнали, что на своем 
пути будет встреча с морем, радость становилась вдвойне больше.  По 
пути с вопросом: «Когда будет море?!,- надоедали проводникам поезда. 
Наконец, наступал долгожданный момент.  «Скоро будет Аральск»,-
объявлял проводник. Восторженные от услышанного, мы толпились у 
всех окон вагона, чтобы увидеть  море. 
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Рис. 2 Арал – морская  
         
Радио объявляет: «На первый путь прибывает поезд Москва - 

Алма-Ата». Все, торопясь, спускаемся с вагона, преодолев радостную 
толпу встречающих и провожающих, свои взоры направляем на море 
(рисунок 2). Местные жители, живущие в достатке, за копейки 
предлагают рыбу: свежую, вяленую, сушенную, жаренную и др… 

Через много лет в середине 70-х, потом в 80-ые годы, по пути в 
Алматы и обратно, я неоднократно проезжал по этой дороге и видел 
совершенно иную картину.  

 

     
 Рис.3 - Орошение велось                               Рис. 4 - Памятник                 
неразумным способом                             бесхозяйственности 

 

 
Рис.5  

 На бывшем дне бродят верблюды 
 

В результате неразумного использования воды море стало 
стремительно исчезать (рисунок 3). Давно замерли, зарывшись в 
песчаное дно, ржавые корпуса транспортных и рыболовецких судов 
(рисунок 4). Не летают больше над морскими причалами чайки. На 
бывшем дне Арала бродят верблюды в поисках пищи и воды (рисунок 
5). С удалением моря от прежнего берега природа и социально-
экономическое положение региона становилось все хуже и хуже. 
Исчезло прежнее изобилие. Вместе с гибелью природы Арала началось 
социальное вымирание региона. Полностью потеряли свое 
хозяйственное значение водный транспорт, добыча рыбы в море, … 
Упадок традиционных отраслей хозяйства, связанных с морем, привел 
к массовой безработице. Бедность, нищета, болезни, истощенные лица, 
тоскливые взгляды людей, которые постоянно испытывают звучание 
«жоқтау». «Жоқ тау»  - это плач по Аралу…  

То, что я видел, глубоко потрясло меня. Поэтому свой 
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протест я выразил в этой брошюре, который я выпустил еще в 1990 
году с названием «Судьба Арала» [5]. 

Снова из брошюры привожу факты о причинах и последствиях 
Аральской катастрофы.   

Раздаю студентам иллюстративные материалы в оригинале. Они 
быстро переходят из рук в руки. Слушая и глядя на них, студенты не 
перестают удивляться, и каждый из них, в результате такого 
эмоционального воздействия, впитывает содержание изображенного. 
Полученные знания от первоисточника прочно закрепляются в памяти. 
Так, силой своей искренности, эмоциональности заставляю их войти в 
мир природы, стать соучастником испытываемых мною переживаний. 

Еще очень важны межличностные отношения, когда студент 
ощущает себя «предметом заинтересованности», уважения и доверия. 
Все это усиливает эмоциональный тонус и педагогическое воздействие. 

Важнейшим условием успеха учебно–воспитательного процесса 
на занятиях, является творческое отношение к этому процессу самого 
преподавателя. Творческий преподаватель – это значит постоянный 
поиск новых путей активизации деятельности на всех этапах учебной 
работы, все время искать новые оригинальные формы объяснения и 
закрепления материала, разрабатывать систему вопросов, 
совершенствовать отдельные методы обучения и воспитания, 
постоянно обогащать свой ум новыми знаниями, перенимать опыт 
лучших преподавателей, совершенствовать свое мастерство.  

Таким образом, содержание материала и методы его изложения, 
психологическая атмосфера урока, преподаватель и его отношения со 
студентами заметно влияют на эмоциональные переживания 
слушателей. Переживания, в свою очередь, влияют на формирование 
мировоззрения, познавательные потребности студентов. А последние 
важны для самообразования, формирования потребности в учении. 
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*** 
Қорш ағ ан орт аны қ орғ ау - өт к ір проблемалардың  бірі. Бұ л 

проблеманы қорш ағ ан орт а т уралы білімді ж оғ ар ылатып ғ ана 
шешуге болады. Оқу ү дерісінде оқыт ылат ын қ ұ былыст ар 
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мен жағдайл арға ст удент т ердің  белсенді қ ат ынасын т удыру 
қаж ет . Жаң а мат ериалдардың  мазмұ ны олардың  к ө ң іл -күйіне 
әсерін тигізіп қызық т ырып, ынт аландыру к ерек . Мақ ала осы 
мәселелерге арнал ған .  

*** 
The problem of environment protection has become one of vexed. For 

solving of  this problem, education in the field of environment can give good 
ground. In the process of education, one must evoke students` active attitude 
to the studied phenomena and events. New material must excite emotions 
and desires, i.e. be emotionallj efficient. The article is devoted to this theme. 

 
 
ӘОЖ 581. 527 (574) 

Кажиахметов С.А.- оқыт ушы,  
М. Өт емісов ат ындағ ы БҚ МУ, 

Кенесарина К.Х.- аға оқ ыт ушы,  
Батыс Қазақ ст ан инж ен ерлік-гуманитарлық университ ет і  

 
ОРАЛ ҚАЛАСЫ  МАҢЫ НД АҒ Ы  ОРМАН 

ҚАУЫ МД АСТЫ Қ ТАРЫ НА ФЛ ОРИСТИКАЛЫҚ Ж ӘНЕ 
ГЕОБОТАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА БЕРУ ӘД ІСТЕРІ  

 
Флораны талдау - флораның қ азіргісін ж ә не тарихын білу ү ш ін 

міндетті түрде ж ү ргізілетін флористик алық  зерттеу. Флораны 
талдаудың негізгі бө лімдері:  

1. Таксономиялық  (туыстыққ а байланысты) . 
2. Типологиялық (туыс емес тү рлер) . 
3. Флорогенетикалық (тарихи, тү рдің  тарихи типологиялық                                                                                                                                                                                                         

талдауы). 
Талдау жолы төмендегідей топтарғ а бө ленеді:  
1. Флораның ж алпы сипаттамасы: тұ қ ымдастар, тү рлер, 

түршелер саны.  
2. Аборигенді және  адвентивті тү рлер  саны  ж ә не олардың  

қарым -қатынасы.  
3. Апофиттер  саны. Флораның синантр опты компоненті, 

түрлердің  ж алпы к ө рсетк іш інің  пайыздық  мөлш ері.  
Таксономиялық талдау ж олы тө мендегідей топтарғ а бө ленеді:  
I.  Флористикалық байлық  к ө рсетк іш і: тү р, тұ қ ымдас, тү рше 

саны. 
II. Систематикалық ә ртү рлілік  к ө рсетк іш і:  
1.  Ірі таксономиялық к атег орияларда түр, тұ қ ымдас, тү рше 

орналасуы. 
2. Флора прапорциясы: тұқ ымдастағ ы тү рлердің  орташа  саны, 

тұқ ымдастағ ы тү рдің  орташ а саны, тү рдегі тү ршенің  орташ а саны:  
3. Флористикалық спек тр – таксондардың ж оғ арғ ы ж ә не  

төменгі шегі.  
а) тұқ ымдас тү рлік  флорад ағы ә рбір тү рді к ө рсетеді. Флорағ а 

сипаттама беруде 10-15 тұқ ымдастан қ ұ ралғ ан ірі қ ұ рам алынады.  
б) Түрлік  спек тр тү рлердің  орналасуын  сандық   к ө лем бойынша 

анықтайды. Тү рлік  спек трлер 10 -20 түрмен ш ек теледі.  
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в) Тұқ ымдас тү рлік  спек тр ә детте тұ қ ымдас тү р лер  саны 
бойынша орналасады. 

Типологиялық талдау.  Элемент топтары туыстыққ а байланыссыз, 
мысалы: географиялық, эк ологиялық , биологиялық  ж ә не т.б. 
Типологиялық талдауда к ө рсетілетін белгілер зерттелетін тапсырмағ а 
байланысты шектеусіз болуы мүмк ін.  

Тіршілік формаларына (биоморфты) талдау. Бұл тү рлердің  
тіршілік формалары–б иоморфтары бойынша классификациясы [1]. 

К. Раункиер жүйесі бойынша бө лінген биоморфтар спек трі 
(Raunkiaer, 1934; Серебряков, 1964). Жүйе бір к ритерийді – қолайсыз 
кезеңдерде (суық  ж ә не ыс тық) бү рш ік тердің  орналасуы мен 
қорғ ануын есепк е ала отырып қ ұ рылғ ан. Бұ л белгілер бойынша 
фанерофиттер              (F, қыстайтын бү рш ік тер ж ер бетінен биік те 
орналасқан), хамефитер (СН, бү рш ік тер ж ер бетінен 20 -30 см 
аспайтын биіктікте орналасқан), гемик риптофиттер (НК, бүрш ік тер 
топырақ бетінде орналасқ ан), к риптофиттер (КR, бү рш ік тер ж ерде – 
геофиттер (G), су өсімдік тері – гидрофиттер (HY)), терофиттер (T, 
тұқ ым стадиясында қ ыстайды), эпифиттер (EP) болып бө лінеді.  

Раункиердің ж ү йесі ө сімдік тің  тірш ілі к формасы мен климат 
арасындағы қ арым -қатынасты к ө рсетеді. Қ алыпты биологиялық   
спектр формула  түрінде  берілген:  

F43,0+CH9,0+HK27,0+4,0G+HY1,0+T13,0+EP13,0 
Орман зонасының биомарфологиялық  ж ү йесі  мынадай тү рде 

болады: 
10,0F+17,0CH+54,0HK+12,OKR+7,0T 

 
И.Г.Серебряков (1962, 1964) және Т.И. Серебряк ова (1972) 

көзқ арастары бойынша ө сімдік   тірш ілік   формалары немесе 
биоморфасы өсімдік тің  қ азіргі  ж ә не ө тк ен  ортағ а  бейімделген, 
белгілі бір өсу, даму ритмі бар ө сімдік тің  ө зіндік  габитусы деп 
түсіндіріледі.  

И.Г.Серебряков белгіленген  биоморфа спектрі төмендегідей 
топтарға бө лінеді:  

-  ағашты: ағ аш, бұ та, бұ ташық тар;  
- жартылай ағаш тар: ж артылай бұ талар, ж артылай  

бұташ ық тар;  
-  шөптесін: бірж ылдық  шө птер, ек і ж ылдық  шө птер, 

көпж ылдық .  
 Диаграмма құ руғ а ың ғ айл ы болуы үш ін тү рлердің  саны ж ә не 

пайыздық мө лшері к ө рсетіледі.  
И.Г.Серебряков (1962) ұсынғ ан тірш ілік   формасының  

экологиялық -морфологиялық к лассифик ациясы к ө біне  нақ тылық  
үш ін қ олданылады.  

Шөптесін  ө сімдік тер полик арптық  ж ә не  монок арптық  
өсімдік тер  бо лып бөлінеді. Полик арпты ш ө птер ө з к езегінде былай 
бөлінеді: к індік  тамырлы, шашақ  тамырлы, қ ысқ атамырсабақ ты, 
тығыз тамырлы, ж алаң  тамырлы, ұ зын тамырлы, ж ерасты, ж ер ү сті 
тамырлы, шырмауық, тү йнек  тү зуш і, пиязшық ты. Монок арпты 
шөптесін ө сімдік тер к ө пж ылд ық, ек іж ылдық , бірж ылдық , паразиттер 
және ж артылай паразиттер, лиана тә різділер болып бө лінеді.  
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Географиялық т алдау.  Бұл қ азіргі к ездегі ареалдық  сипаты 
бойынша түрлер тобының  географиялық  элементі. Солтү стік  
флорасында зонаның  ү здік сіз цирк умполярлы айма қта  орналасуына 
байланысты Б.А.Юрцева (1968) ұсынғ ан  биогеографиялық   
координат әдісі  қ олданылады, сә йк есінше ареал ұ зындығ ы, 
алыстығы,  к ерек  к езінде  биік тігі  бойынша  қ арастырылады. 
Ұзындық  бойынша қ арастыру  тү рлердің  ө сімдік  зонасы бойынш а  
орналасуымен  түсіндіріледі. Кең істік к е берілген  атау сол ж ерді 
мекендейтін  өсімдік   ж амылғ ысымен  сә йкес келеді, мысалы: 
арктикалық (А), гипоарк тик алық  (ГА), бореальды (Б), неморальды (Н), 
орманды далалы, далалы, шөлді, ж артылай шө лді , т.б. Екі зонада  
таралса, біріктірілген атауға  ие болады (арк тобореальды (АБ), 
арктоальпийлік (АА), бореальды неморальды (БН)). Таралу диапазоны 
кең элементтер плюризональды (П) болып белгіленеді.  

Ареал типінің ек інш і сипаттамасы тү рлердің  меридиональды 
таралуы (бойлық бойымен ) болып табылады. Мысалы: еуропалық, 
еуразиаттық, цирк умполярлы, амфиатлантик алық , к осмополиттік . 
Анализ екі өлшемді ареал типтері бойынша ж ек е -жеке ендік және 
бойлық топтар бойынш а ж ү ргізіледі [2].  

Экологиялық т алдау .  Бұл тү рлердің  ә ртү рлі эк ологиялық  
факторларға (к лиматтық , эдафик алық ) қ атынасы бойынш а элемент  
классификациясы. 

Экологиялық топ (эк оморфа) – жекелеген  экологиялық  
факторларға ұ қ сас бейімделген ө сімдік  топтары. Су ортасына  
байланысты өсімдік тердің   эк ологиялық  топтары (Цыганов, 1983; 
Горышина, 1991): гидрофиттер – су өсімдік тері; гигрофиттер – 
ылғалды орта ө сімдік тері; мезофиттер – дымқыл  орта ө сімдік тері;  
ксерофиттер - құ рғ ақ  орта  ө сімдік тері. Жарық  реж иміне 
байланысты өсімдік тер мынадай  эк ологиялық  топтарғ а  бірік тіріледі: 
гелиофиттер – күшті ж арық  ж ағ дайында қ алыпты дамитын 
өсімдік тер; семигелиофиттер – жарықтың  к ең   диапазонында ө сетін  
өсімдік тер, сциофиттер – көлең к е сү йгіш  ө сімдік тер.  

Топырақтағ ы қ орек ті, минералды заттарды қ аж ет етуіне  
байланысты  өсімдік тер  мынадай ү ш  негізгі экологиялық  топқ а  
біріктіріледі: олиготрофты (аз қаж ет ететін), мезотрофты (орташа) 
және эутрофты (к ө п қ аж ет ететін) ө сімдік тер.  

Түрлі эк ологиялық  фак торлардың  ү лк ен  к ө лемдегі градациясын 
анықтауғ а эк ологиялық  ш к алалар қ ұ растырылғ ан (Раменск ий ж ә не 
т.б., 1956; Цыганов, 1983). 

Экологиялық -ценотикалық (си н эк олог и ялы қ ) т алдау .  Ол 
түрлердің  эк отоптар ж ә не қ ауымдастық тар бойынша таралуын 
сипаттайды. Мысалы: шалғындық , батпақ тық , ормандық , су маң ы, 
құ з -жарлық ж ә не т.б. (Раменск ая, 1983).  

Флораны талдауға болат ын түрлердің  типологиялық  белгілері 
көп болып табылады. Аталғ ан белгілерден басқ а флораны ж апырақ  
аппаратының ж ә не генеративті мү шелерінің  маусымдық  даму 
ырғағ ына байланысты (ж азғ ы, қ ысқ ы, мә ң гі ж асыл), тозаң дану 
тәсілдеріне, тұ қ ымдарының  таралу тә сілдерін е, тіршілік стратегиясы, 
вегетативті және генеративті к ө беюің  қ атынасына ж ә не т.б. 
байланысты бөлуге болады.  
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Аталған ә дістеме негізінде Орал қ аласы аумағ ындағ ы орман 
қауымдастық тарының  флоралық  қ ұ рамына талдау ж асап к ө релік . 
Зерттеу объектісі ретінде Борлы Тау (Меловые горки) ауданындағы 
орман қауымдастық тары алынды.  

Мұнда терек тердің  ағ аш тек тес ө сімдік тер ж амылғ ысына              
4 ярус, жартылай бұталы ж ә не шө птесін ө сімдік тер ярусы к іреді.  

І ярус – Талдар тұқ ымдастары: Pоpu lus alba, Pоpu lus n igra.  
ІІ ярус – Ulmus laevis L., Quercus robur. 
ІІІ ярус – Ақшыл ж ә не ешк і талдар ( Salix triandra L., S. caprea L.). 
ІV ярус - бұталар: Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa 

canina. 
Жартылай бұталы ярусқ а к өгілж ім  қарабү лдірген (Rubus caesius 

L.) кіреді. 
Шөптесі н өсімдік тер ж абынына к елесі тү рлер к іреді: Lycopus 

exaltatus L. fil., Fritillaria meleagris, Linaria vulgaris Mill., Veronica 
longifolia L., Lithospérmum officinále L., Symphytum officinále L., Lythrum 
virgatum L., Aristolochia clematitis L., Thalictrum minus L., Arctium lappa 
L., Convolvulus arvensis L. [3-7]. 

Таксономиялық анализ зерттеу ауданында 20 тұ қ ымдас 
түрлерінің  таралғ андығ ын к ө рсетіп отыр. Олардың  іш інде к ө бірек  
таралғандары к ү рделігү лділер (Asteraceae), талдар (Salixaceae), 
астықтар немесе қ оң ы рбастар (Poaceae) және раушангү лділер 
(Rosaceae) тұқ ымдастары болып табылады.  

Биоморфологиялық талдау бойынша зерттеу ауданының  ө сімдік  
жамылғысында 11 тірш ілік  формасы тірк елді. Олардың  іш інде 
ұзынтамырсабақ тылар (20%), ағ аштар (15%), бұ талар (15%) ж ә не 
кіндіктамырлылар (15%) доминанттар болып келеді. 

Ұзынтамырсабақ тыларғ а Calamagrost is epigeios, Glycyr rh iza 
glabra, Elytrigia repens жатады.  

Ағаштарғ а негізінен Pоpu lus n igra, Pоpu lus alba, Quercus robu r  
жатады.  

Бұталар қ атарына Prunus spinosa, Rosa canina , Artemisia 
abrotanum жатқызуғ а болады. К індік тамырлылар қ ұ рамына Rumex 
confertus, Lanaria vulgaris, Lithospermum officinale кіреді.   

Географиялық анализ зерттеу ауданының  Еуразияның  
орталығында орналасқ анын к ө рсетеді (32%), мұ ндай тү рлерге 
Thalictrum minus L., Rhamnus cathartica L., Pоpulus nigra L. жатады.  

Екінші орынды еуропалық тү рлер алып ж атыр (20%). Оларғ а 
Fritillaria meleagris L., Symphytum officinale L., Quercus robur L. 
жатқызуғ а болады.  

Үшінш і орынды голарк тик алық  тү рлер алып ж атыр. Олардың  
қа тарына Urtica dioica L., Senecio jacobaea L., Arctium lappa L. 
жатқызуғ а болады.  

Зерттеу ауданының фитоценотик алық  анализі аталғ ан аймақ та 
таралған 10 фитоценотик алық  топтардың  іш інде орманды (37%) 
түрлердің  басым болатындығ ын к ө рсетіп отыр ( 15кесте, 11сурет). 
Орманды түрлерге Rubus caesius L., Pоpu lus alba L., Symphytum 
officinale L. жатады.  

Екінші орынды шалғындық  тү рлер (20%)  алып ж атыр. Ондай 
түрлерге Veronica longifolia L., Rumex confer tus L., Glycyr rh iza glabra L. 
жатқызуғ а болады.  
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Зерттеу ауданының ө сімдік  ж амылғ ысына Раунк иер бойынша 
талдау жасаған к езде гемик риптофиттер (20 тү р, 50%) басымдылық  
көрсетсе, ек інш і орында фанерофиттер (10 тү р, 26%). Терофиттер 3 
түрді (8%), геофиттер 3 тү рді (8%), ал хамефиттер 3 тү рді (8%) қ ұ рады 
(сурет 12).  

Экологиялық талдау ж асау барысында зерттеу аумағ ында 
мезофитті түрлердің  (19, 48%) басым таралғ андығ ы анық талды. 
Кейінгі орында ксеромезофиттер (9, 23%), гигромезофиттер (3, 8%), 
алады.  Зерттеу ауданында эвмезофиттер (2, 5%), мезоксерофиттер (2, 
5%) және гигроф иттердің (2, 5%) ү лесі азғ антай ғ ана болып к еледі 
(сурет ). Соңғ ы орындарды мезогигрофиттер (1, 3%  ) мен к серофиттер 
(1, 3%  ) алып жатыр.   

Зерттеу ауданының ө сімдік  ж амылғ ысын шаруашылық  
маңызына қ арай ж ік теу барысында дә рілік  тү рлердің  (12 тү р, 30%) 
басым орын алатындығы анық талды (к есте 16, сурет 14). Оларғ а 
Lycopus exaltatus L. fil., Fritillaria meleagris, Lithospérmum officinále L., 
Symphytum officinále L. сияқты тү рлер ж атады.  

Екінші орынды әсемдік  тү рлер алып ж атыр (6 тү р, 15 %). Ондай 
түрлер қ атар ына Populus alba L., Quercus robur,  Veronica longifolia L. 
сияқты бірқ атар тү рлерді ж атқ ызуғ а болады.  

Шаруашылық маң ызына қ арай ү ш інш і орынғ а бал ж инауш ы                
(5 түр, 13 %) және мал азық тық  тү рлер тұ рақ тағ ан (5 тү р, 13 %). Бал 
жинаушы түрлерге Ly thrum virgatum L., Phlomoides tuberosa (L.) 
Moench., Sanguisorba officinalis L. жатса, мал азықтық  тү рлерге 
Lathyrus tuberosus L., Calamagrostis еpigeios ( L.) Roth, Bromopsis 
inermis (Leys.) Holub. (Bromus inermis Leyss.) жатады. Сондай-ақ 
өсімдік тер ж амы лғысында арамшө птер, тағ амдық , техник алық  
түрлер де к ездесетінін атап ө тк ен ж ө н.  

Сонымен, типологиялық талдауда географиялық , эк ологиялық , 
биологиялық, эк ологиялық -ценотикалық, генетик алық  талдаулар 
маңызды болып табылады.  

Орманды теректі қауымдастық тард а біздің есебіміз бойынша 39 
түр тірк елді. Флористик алық  тұ рғ ыдан ағ аш тек тес ө сімдік тер 
жабынында еменнің біртіндеп к ездесуі қ ызық ты болып табылады. 
Бұталы ж ә не ш ө птесін ө сімдік тер ж абыны (мамыр қ ынж ыгү лі - 
Fritillaria meleagris) жақсы сақ талғ ан, негізіне н орманды және 
шалғынды тү рлер таралғ ан. Сондай -ақ ормандардың  Artemísia 
abrotanum L., Goebelia alopecuroides Bunge (Vexibia alopecuroides L. 
Bunge), Solanum dulcamara L., Lithospérmum officinále L., Urtica dioica 
L., Chenopodium album L., Convolvulus arvensis L. сияқты тү рлерімен 
ластанып жатқанын да айтып ө тк ен ж ө н [8-10].  
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In article provides methods phytogeographical and floristic study of  
forest communities. 
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 
Проблема дефицита двигательной активности различных слоев 

населения и, особенно, учащейся молодежи приобрела особую 
актуальность в наши дни и вызывает большой интерес  как со стороны 
отечественных, так и зарубежных специалистов в сфере физической 
культуры. 

Недостаток объема движений, по мнению ряда авторов, вызывает 
в организме человека ряд негативных изменений, которые снижают 
его работоспособность, и приводят к увеличению различных 
заболеваний. 

Как утверждает ряд авторов, проблема дефицита двигательной 
активности у студентов начинается в школьные годы. Уже на этом 
этапе жизнедеятельности учащиеся испытывают хронический 
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дефицит двигательной активности. В этой связи к окончанию  школы 
отмечаются тенденция к увеличению количества школьников с 
ослабленным здоровьем, что непосредственно указывает на 
существенные недостатки в организме учебно-воспитательного 
процесса по физическому воспитанию. 

Научными исследованиями в области педагогики, психологии и 
физиологии учебного труда доказано, что содержание учебных 
программ по дисциплинам учебного плана в общеобразовательных 
школах существенно увеличили дефицит двигательной активности 
учащихся, особенно в старших классах. Двигательная активность 
учеников 1-2 классов падает на 50%, по сравнению с дошкольниками, 
а старших – на 75% в течение суток. Многие авторы отмечают, что 
ныне действующие программы по физическому воспитанию в учебных 
заведениях не могут компенсировать дефицита двигательной 
активности у подрастающего поколения. Особенности режима учебной 
деятельности, недостаточное число уроков физической культуры 
позволяют лишь частично удовлетворить ежедневную потребность 
учащихся в двигательной активности. По мнению некоторых авторов, 
занятия по физическому воспитанию, рассчитанные на 2 урока в 
неделю, не могут быть эффективными и не дают положительного 
результата в достижении определенного уровня физической 
подготовленности учащихся. В.И. Лях справедливо отмечает - чем 
больше времени будет выделено на методически правильное 
построение уроков физкультуры, тем  более рационально и 
эффективно будет ориентирован весь учебный процесс в 
общеобразовательных учреждениях [1]. 

Ослабленное здоровье школьников из-за дефицита двигательной 
активности существенно увеличивает процесс их адаптации при 
поступлении в средние и высшие учебные заведения, который 
протекает медленно и болезненно. Постоянно увеличивается число 
первокурсников с различными отклонениями в здоровье, 
заболеваниями хронического характера, различного рода 
психическими и физическими перенапряжениями, травмами, 
разнообразными отклонениями в сердечнососудистой системе (ССС). 
Такого же мнения придерживаются и зарубежные специалисты в 
области физической культуры и спорта [2]. 

Учебно-трудовая деятельность студентов характеризуется 
постоянным увеличением объема научной информации. Большой 
объем умственных нагрузок, который проходит на фоне нервно-
эмоционального напряжения, ограничивает двигательную активность 
студентов, что угрожает их здоровью и общей сопротивляемости 
организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 
Полученные данные подтверждаются и рядом зарубежных авторов. 
Многие авторы отмечают, что от курса к курсу происходит снижение 
уровня физических качеств студентов, что в свою очередь ухудшает 
неблагоприятные реакции ССС на стандартные физические нагрузки. 
Изучая динамику физической работоспособности и физического 
развития студентов, ряд авторов установили, что у студентов старших 
курсов достоверно ухудшаются показатели физической 
работоспособности: величина PWC – 170 уменьшилась в среднем от 
1168 кг/м/мин на первом курсе до 1054 кг/м/мин на пятом 



 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

183 

курсе. При этом ухудшаются показатели кардиодинамики как в покое, 
так и при выполнении стандартной нагрузки. Ряд авторов отмечает, 
что обучение в вузе характеризуется хроническим эмоциональным и 
интеллектуальным напряжением на фоне дефицита двигательной 
активности, что приводит к нервно-психическим срывам и 
разнообразным расстройствам ССС. 

Сочетание умственного труда с малоподвижным образом жизни 
является одной из основных причин увеличения разнообразных 
заболеваний. Малоподвижный образ жизни не требует больших 
энергетических затрат, сокращает потребность организма в кислороде, 
что приводит к заболеванию сердечнососудистой и дыхательной 
систем. В связи с этим каждый год специальная медицинская группа 
(СМГ) в учебных заведениях пополняется все большим количеством 
молодежи с различными отклонениями в здоровье. В различных вузах 
страны от 23% до 48% студентов имеют заболевания и отклонения в 
состоянии здоровья. Прогрессирует заболеваемость 
сердечнососудистой и дыхательных систем, опорно-двигательного 
аппарата, серьезной коррекции требует осанка каждого второго  
студента. По данным медицинских осмотров, тестирования 
физических качеств у студентов выявляется большое число 
заболеваний вместе со слабой физической подготовленностью. 

Следует отметить, что возникновению и прогрессированию 
дефицита двигательной активности, как отмечают многие авторы, 
способствует ряд существенных недостатков в организации и методике 
занятий по физическому воспитанию со студентами СМГ. 

По данным М.Н. Алиева, во многих вузах студенты с ослабленным 
здоровьем либо освобождаются от занятий по физической культуре, 
либо выполняют физические упражнения в щадящем режиме, что 
приводит к дополнительному снижению у них двигательной 
активности [2]. 

Мощным отрицательным фактором, усугубляющим сложившуюся 
ситуацию, является снижение интереса молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и отсутствие у них устойчивой 
потребности к активной двигательной деятельности. 

Булич Э.Г., изучая двигательную активность студентов ТулГУ, 
установил, что только незначительная часть опрошенных студентов 
систематически выполняет утреннюю зарядку – 1,3 %, участвует в 
спортивных играх – 9,5 % и самостоятельно занимается физическими 
упражнениями – 10,7 %. Автор отметил низкий уровень участия 
студентов в спортивной деятельности – только 17,3 % занимались в 
спортивных секциях [3]. 

В качестве одного из наиболее действенных направлений в 
решении проблемы дефицита двигательной активности у студенческой 
молодежи рассматривается физическое воспитание. В ряде работ 
доказано, что систематические и методически правильно 
организованные занятия содействуют укреплению здоровья и 
закаливанию организма, повышают уровень физической и 
функциональной подготовленности, совершенствуя адаптацию к 
физическим упражнениям и окружающей среде.  

Однако на практике занятия по физическому воспитанию не 
всегда производят должный оздоровительный эффект, а 
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отсутствие плановых занятий по физической культуре на старших 
курсах приводит к прогрессированию дефицита двигательной 
активности у студентов. По данным группы авторов. Снижение уровня 
здоровья к окончанию вуза наблюдается у 50 – 60 % выпускников, у 
многих из них отмечается тахикардия, с тенденцией к увеличению 
систолического давления, а также снижение показателей 
степэргометрической нагрузки спирометрии. 

В работе В.И. Козлова показано, что очень низкий  уровень 
физического развития, двигательной и функциональной 
подготовленности студентов вуза были следствием своеобразной 
«задержки» морфофункционального развития их организма с 
прогрессирующей отрицательной тенденцией от курса к курсу. Автор 
установил, что показатели развития энергетического и двигательного 
компонентов здоровья у студентов к концу обучения в вузе снизилось в 
среднем на 10 – 15 условных расчетных единиц. 

Большой интерес в связи с необходимостью повышения 
оздоровительной эффективности учебных занятий по физическому 
воспитанию вызывают исследования, затрагивающие вопросы 
оптимизации двигательного режима студентов. Как отмечают многие 
авторы, для повышения оздоровительной эффективности учебных 
занятий по физическому воспитанию, необходимо увеличить объем 
занятий по физическому воспитанию до 6 – 8 часов в неделю, так как 
двухразовые занятия не обеспечивают достаточно эффективных 
сдвигов в физической подготовленности студентов. Однако, для 
повышения оздоровительной эффективности учебных занятий, 
недостаточно просто увеличение объема двигательной активности 
студентов. Многие авторы считают, что уровень физической 
работоспособности (по показателям PWC – 170) зависит не только от 
объема, но и, главным образом, от интенсивности выполнения 
упражнений. Автор отмечает, что нагрузка при частоте пульса 120 – 
140 уд/мин. малоэффективна и практически не оказывает 
положительного влияния на развитие функциональных резервов 
организмов и только увеличение э нагрузок до частоты пульса 150 – 
160 уд/мин при выполнении физических упражнений может оказать 
существенный оздоровительный эффект на организм занимающихся. 
Ряд авторов отмечают, что наряду с повышением двигательного 
объема и интенсивности нагрузок на занятиях,  необходимо повысить 
и двигательную плотность [4]. 

Проведенный практический анализ научно-методической 
литературы по вопросам возникновения и прогрессирования дефицита 
двигательной активности учебной деятельности школьников и 
студентов позволил выявить негативные факторы, оказывающие 
отрицательное воздействие на состояние их здоровья. Среди этих 
факторов принципиально важное значение имеют снижение интереса 
у учащейся молодежи к систематическим занятиям физической 
культурой и отсутствием у них устойчивой потребности в активной 
двигательной деятельности.  

На основе проведенного анализа учебно-производственной 
деятельности студентов ЗКГУ был выявлен очень высокий объем их 
учебной занятости при низком уровне двигательной активности. 
Усугубление дефицита двигательной активности, как и его 
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компенсация в определенной мере зависит от индивидуального 
режима жизнедеятельности студентов и использования в нем средств 
физической культуры. Было выявлено, что большая часть времени в 
режиме дня студентов – 60 % – связана с малоподвижным образом 
жизни, а на двигательную активность отводилось не более 2 %. При 
этом выявлен очень низкий уровень потребности (почти отсутствие) к 
занятиям физической культурой студентов как основной, так и 
особенно специальных медицинских групп. Это обстоятельство 
является, на наш взгляд, одной из главных причин возникновения 
дефицита двигательной активности у большинства студентов. 

Анализ типовых режимов занятий физической культурой со 
студентами СМГ, принятой в ЗКГУ им. М. Утемисова, и 
характеристика применяемых физических нагрузок, позволили 
выявить недостатки в организации и методике проведения учебного 
процесса с данной категорией студентов. Было установлено, что на 
учебных занятиях (2 часа в неделю) в основном использовались 
двигательные задания для студентов СМГ с нагрузкой ЧСС 120-130 
уд/мин. При этом зарегистрирован монотонный характер выполнении 
стандартных физических упражнений, содержащихся в комплексной 
программе физического воспитания, не учитывающие потребностно-
мотивационную сферу студентов. 
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ПОНЯТИЕ О  ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗОЖ 
 
Социально-экономические формы по переходу рыночным  

отношениям требует огромных профессиональных, умственных, 
моральных и физических усилий. Данная реальная действительность 
предполагает больше, лучше и качественнее выпускать различной 
промышленной, сельскохозяйственной и интеллектуальной продукции. 
Все это могут производить высококвалифицированные, хорошо 
подготовленные, сильные и здоровые люди. 

«Надо поставить дело так, чтобы каждый человек смолоду 
заботился о своем физическом совершенствовании, обладая знаниями 
в  области гигиены и медицинской помощи, вел здоровый образ жизни» 
[1]. 

Сейчас многие стали понимать, что здоровье человека является не 
только элементом личной культуры, но и национальным достоянием. 

Государственная политика, направленная на осуществление 
программы «Здоровый образ жизни» через средства физической 
культуры, нашли широкий отклик и  глубокое понимание многих 
уральцев. 

На основании директивных документов Правительства 
Республики Казахстан и Президента страны: «Президентские тесты 
физической подготовленности населения Республики Казахстан» от          
24 июля 1996 года №774, «О Государственной программе развития 
массового спорта в Республике Казахстан на 1997 – 2000 гг.» от               
19 декабря 1996 года № 3276, «Обращение Президента к населению 
страны», дает полное обоснование утверждать о приоритетном 
направлении «Здорового образа жизни», подготовки кадров в области 
физической культуры для проведения этой сложной и динамичной 
деятельности в общей структуре образования. 

Едва ли не единственным фактором укрепления здоровья 
школьников является система физического воспитания. К сожалению, 
пороки ее современного состояния не позволяют в полной мере 
реализовать заложенные в ней потенциалы. Неверно понимаемая цель 
физического воспитания, унифицированные программы, мало 
учитывающие региональные и национальные особенности школ, 
неадекватные критерии оценки труда учителя физической культуры, 
слабое материально-техническое обеспечение и неудовлетворительное 
финансирование отрасли, отсутствие надлежащего врачебного 
контроля – эти и многие другие причины делают наши надежды на эту 
форму оздоровления, без ее коренного преобразования, беспочвенно. 
Эти пороки трудно устранить в рамках традиционного школьного 
урока физкультуры. 

Но даже если бы мы и устранили все эти недостатки, физическая 
культура не в состоянии решать все проблемы оздоровления уже только 
потому, что она является, безусловно, важным, но только одним из 
элементов «Здорового образа жизни». Без рационального питания,  
психорегуляции, закаливания, поддерживания естественных 
биоритмов, гармонией с природой, духовного совершенствования и 
ряда других важнейших факторов поддерживания и укрепления 
здоровья практически невозможно. 
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К сожалению, реальность жизни в физическом плане далека от 
идеала. Физическое воспитание в школе не справляется со своими 
функциями. 

Данное положение полностью относится к родителям, которые не 
предают особого значения физической культуры, как учебному 
предмету, жизненно необходимого ребенку. 

Необходимо отменить, что вышеуказанное сложившееся 
положение усугубляется спортивной слаборазвитой материально-
технической базой. 

Организация ежедневных занятий школьников при помощи 
физических упражнений на уроках, внеклассных, внешкольных 
мероприятиях, заданий на дом – важная задача общеобразовательной 
школы. 

Исправить данное положение может программа «Здорового 
образа жизни» при правильной организации и методике проведения 
работы в  следующих направлениях: 

а) агитационно-пропагандистская деятельность (человек должен 
узнать о своем здоровье через лектории о «Здоровом образе жизни», 
радио-телепередачи, популярные издания физической культуре); 

б) организация и проведение различных спортивно-
оздоровительных мероприятий с целью увеличения времени активной 
двигательной деятельности учащихся с 3-4 часов до 6-8 часов в неделю 
(физкультурные паузы, перемены, «часы здоровья» в режиме учебного 
дня, секционные занятия по различным видам спорта, соревнования и 
т.д.); 

в) привитие умений и навыков учителям, учащимся, родителям 
основ нетрадиционных средств оздоровления через различные 
направления физической культуры (физическое воспитание, спорт, 
физическая рекреация, физическая реабилитация). Необходимо 
активно включать в систему оздоровления занятия на открытых 
площадках круглый год, плавание, акваритмику, закаливание, 
обливание холодной водой, и, в частности, ближе знакомить с 
заколяющей тренировкой по системе П.К.Иванова «Детка» [2].  Его имя 
еще совсем недавно было практически неизвестно. Но в последние 
годы у него появились тысячи исследователей и учеников. 
Оздоровительная система П.К. Иванова обрела популярность в стране, 
была признана здравоохранением. Она распространяется все шире, 
завоевывая новых поклонников «Здорового образа жизни». Каждый год 
в различных городах появляются клубы, консультационные центры и 
объединения, пропагандирующие методику П.К.Иванова. Начали 
говорить о ней и средства массовой информации. 

Неоценимый вклад в становление и развитие данной методики в 
нашей стране внесла С.А. Назарбаева - супруга президента Республики 
Казахстан, которая  имеет десятилетний  опыт занятий по системе  
П.К. Иванова. 

Здоровье – одно из важнейших условий полноценного участия 
человека в жизни общества. Но не всегда люди чётко представляют, 
что означает понятие «здоровье». Следует ли считать человека 
здоровым, если у него в данный момент нет каких-либо острых или 
хронических заболеваний, или он чувствует себя здоровым, 
подразумевая при этом, что у него нет не только жалоб на 
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болезни, но есть нечто большее: ощущение некоего физического 
благополучия и связанное с этим убеждение в своей способности 
противостоять самой опасности заболеть. 

Здоровье – это не только отсутствие болезни. Медицинская 
формула «практически здоров» подчёркивает нетождественность этих 
понятий. Специалисты спортивной медицины также не склонны 
ставить между ними знак равенства. По С.Б. Тихвинскому, существует 
несколько «градаций здоровья». Он считает, что обследуемый может 
быть абсолютно здоровым, здоровым или практически здоровым. 
Абсолютно здоровых людей очень мало, но они есть. Абсолютно здоров 
тот, у кого все органы или системы функционируют в равновесии с 
окружающей средой и в них отсутствуют болезненные отклонения. В 
то же время В.М.Шубик и М.А. Левин отмечают, что здоровье – 
понятие весьма относительное: «при тщательной проверке у многих 
обнаруживаются незначительные, а иногда и более серьёзные 
отклонения, которые в обычных условиях не проявляются в 
субъективных ощущениях». Действительно, хорошее самочувствие не 
всегда свидетельствует о хорошем здоровье. Некоторые тяжёлые 
заболевания (туберкулёз, злокачественные новообразования) 
обнаруживаются случайно при медицинских осмотрах на фоне вполне 
хорошего самочувствия. Объективными показателями здоровья служат 
данные стетоскопии, результаты клинических, физиологических, 
биохимических исследований. 

Диагноз «практически здоров», по мнению С.Б. Тихвинского, 
обозначает такое соотношение организма, при котором определенные 
патологические сдвиги не влияют на трудоспособность в конкретной 
профессии. Существует понятие «динамическое здоровье», 
характеризующееся адаптационными возможностями организма. 
Вопрос об адаптационной возможности человеческого организма 
рассматривается в работе С.Б. Тихвинского и С.В. Хрущёвой «Детская 
спортивная медицина»: «Основным компонентом механизма общей 
адаптации является мобилизация энергетических ресурсов, 
пластического резерва и всех защитных способностей организма». 
Логично было бы предположить, что здоровыми могут быть признаны 
только те люди, которые обладают хорошим динамическим здоровьем. 

Со времён Гиппократа и Авиценны предложено несколько 
десятков определения понятия «здоровье». Имеется и несколько 
определений, носящих официальный характер (Большая Советская 
Энциклопедия, устав ВОЗ). По определению БСЭ, «здоровье – 
естественное состояние организма, характеризующееся его 
уравновешиванием с окружающей средой и отсутствием каких-либо 
болезненных изменений». И далее: «Здоровье человека определяется 
комплексом биологических и социальных факторов». Большая 
медицинская энциклопедия даёт сходное определение: «Здоровье – 
такое состояние организма человека, когда функции всех его органов и 
систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо 
болезненные изменения... В понятие здоровья вкладываются не только 
абсолютные качественные, но и количественные признаки, поскольку 
существует понятие о степени здоровья... В понятие здоровья входит и 
социальная полноценность человека». 

Институтом гигиены детей и подростков Министерства 
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здравоохранения России предложило более конкретное определение 
здоровья: «здоровье – отсутствие болезней и повреждений, 
гармоничное физическое развитие, нормальное функционирование 
органов и систем, высокая работоспособность, устойчивость к 
неблагоприятным воздействиям  и достаточная способность 
адаптироваться к различным нагрузкам и условиям внешней среды. 

В медицинской энциклопедии различается здоровье населения и 
здоровье индивидуума. Причем здоровье населения рассматривается 
как понятие статистическое и характеризующееся комплексом 
демографических показателей (рождаемостью, смертностью, детской 
смертностью, уровнем физического развития, заболеваемостью, 
средней продолжительностью жизни). Вероятно, ни одно из 
определений здоровья нельзя признать окончательным. Отсутствие 
интегрального количественного показателя здоровья вынуждает 
оценивать его по определённым компонентам, набор которых ещё 
нуждается в уточнении. 

Человеческий организм функционирует по законам 
саморегуляции. При этом на него воздействует множество внешних 
факторов. Многие из них оказывают крайне отрицательное влияние. К 
ним прежде всего следует отнести: нарушение гигиенических 
требований режима дня, режима питания, учебного процесса; 
недостатки калорийности питания; неблагоприятные экологические 
факторы; вредные привычки; отягчённая или неблагополучная 
наследственность; низкий уровень медицинского обеспечения и др. 

Одним из наиболее эффективных способов противодействия этим 
факторам является следование правилам здорового образа жизни 
(ЗОЖ). Учёные определили, что состояние здоровья человека больше 
всего -на 50%, зависит от образа жизни, а остальные 50% приходятся 
на экологию (20%), наследственность (20%), медицину (10%) (т. е. на 
независящие от человека причины). В свою очередь, в ЗОЖ основная 
роль отводится правильно организованной двигательной активности, 
которая составляет около 30% из пятидесяти. 

Однако в определении стратегии и тактики решения задач 
оздоровительной направленности необходимо со всей отчётливостью 
понимать, что успешное решение проблемы здоровья возможно только 
в том случае, когда человек наряду с правильно организованной 
двигательной активностью будет систематически выполнять и другие 
заповеди сохранения здоровья: правильно дышать, правильно пить, 
правильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься, 
правильно думать.  

Для правильной и эффективной организации ЗОЖ необходимо 
систематически следить за своим образом жизни и стремиться соблю-
дать следующие условия: достаточная двигательная активность, пра-
вильное питание, наличие чистого воздуха и воды, постоянное зака-
ливание, возможно большая связь с природой; соблюдение правил 
личной гигиены; отказ от вредных привычек; рациональный режим 
труда и отдыха. Всё вместе это и называется соблюдением здорового 
образа жизни – ЗОЖ [3]. 

Стиль ЗОЖ обусловлен личностно-мотивационными особенностя-
ми, возможностями и склонностями человека. Он предполагает актив-
ную деятельность по сохранению и укреплению собственного 
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здоровья, в которой можно выделить следующие основные 
компоненты: 

- осознанное, целенаправленное применение разнообразных форм 
физкультурной активности; 

- целенаправленное освоение гигиенических навыков и навыков 
охраны здоровья; 

- использование естественных природных факторов в укреплении 
здоровья (закаливание) и цивилизованное отношение к природе; 

- активная борьба с вредными привычками и их полное искоре-
нение; 

- деятельность по пропаганде и внедрению ЗОЖ в жизнь каждого 
человека и общества. 

 Таким образом, здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это процесс со-
блюдения человеком определённых норм, правил и ограничений в по-
вседневной жизни, способствующих сохранению здоровья, оптималь-
ному приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню 
работоспособности в учебной и профессиональной деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 

 ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Физическое воспитание подрастающего поколения является 
органичной частью системы воспитания и образования детей и служит 
целям всестороннего развития личности и духовных сил школьников, 
их подготовки к жизни и  плодотворному труду. 

В процессе физического воспитания в общеобразовательных 
школах решаются задачи укрепления здоровья 
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школьников, развитие их физических способностей, расширение 
функциональных возможностей организма, формирования 
двигательных навыков, воспитания их нравственности и волевых 
качеств: патриотизма, коллективизма, смелости, решительности, 
упорства, целеустремленности и любви учащихся к определенным 
видам спорта [1]. 

Учителям физической культуры средней общеобразовательной 
школы, а также совету коллектива физической культуры при активной 
помощи всего педагогического коллектива необходимо осуществлять 
учебную, внеклассную спортивно-массовую и оздоровительную работу, 
которая включает уроки физической культуры, внеклассные и 
внешкольные занятия физическими упражнениями. Существуют 
различные методы, позволяющие разнообразить урок физической 
культуры в школе и внешкольную работу (секционную по физической 
культуре). В связи с этим использование на уроках физической 
культуры и во внеурочной работе подвижных игр является 
эффективным средством оптимизации урока физической культуры и 
повышения двигательной активности учащихся среднешкольного 
возраста. Наиболее эффективным для развития двигательных качеств 
и повышения интереса у учащихся среднешкольного возраста является 
игровой и соревновательный методы. В основу игрового метода 
включается упорядоченная игровая деятельность в соответствии с 
образным или условным «сюжетом» (замыслом, планом игры), в 
котором предусматривается достижение определенной цели многими 
дозволенными способами, в условиях постоянного или, в значительной 
мере ,случайного изменения ситуации. Игровой метод не обязательно 
связан  с какими-либо общепринятыми играми, например, хоккеум, 
бадминтоном, волейболом. Он  может быть применен на материале 
любых физических упражнений: бега, прыжков, метаний и т.д. В 
нашем исследовании мы используем игровой метод (подвижные игры) 
для решения различных задач: развитие координационных 
способностей, быстроты, силы, выносливости, воспитания смелости, 
решительности, находчивости, инициативы, самостоятельности, 
тактического мышления, закрепления и совершенствования 
двигательных умений и навыков. Этот метод характерен наличием 
взаимной обусловленности поведения занимающихся учащихся 
среднешкольного возраста эмоциональностью, что безусловно 
содействует при его применении воспитанию нравственных черт 
личности: коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины.  

Социально-педагогическое значение направленного 
использования средств физической культуры в школьном возрасте 
особенно велико. В основном оно заключается в следующем: 

–  создается прочный фундамент гармонического физического 
развития, укрепления здоровья, всестороннего физического 
образования и воспитания, 

– постоянно поддерживается хорошая физическая и умственная 
работоспособность, обеспечивающая успеваемость в учебных занятиях, 
а впоследствии – эффективность любой общественно-полезной 
деятельности; 

–  рационально организуется досуг детей, элементы физической 
культуры внедряются в быт и учащиеся постепенно 
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приобщаются к спортивной деятельности; 
– последовательно повышается нравственная, интеллектуальная, 

эстетическая и трудовая культура подрастающего поколения. 
Исключительно важно то обстоятельство, что система 

использования средств физической культуры в школьном возрасте 
обеспечивает длительное, планомерное и регулярное физическое 
воспитание всего подрастающего поколения, достаточно высокого 
уровня общей физической подготовленности ко всякой общественно-
полезной деятельности. Всё это становится фундаментом дальнейшего 
физического совершенствования в предстоящей взрослой жизни. 

При оценке значения физической культуры в школьном возрасте 
важно учитывать её особую необходимость и наибольшую 
эффективность в решении задач физического развития, образования и 
воспитания [2]. Необходимо исходить из того, что повседневная 
двигательная активность является естественной потребностью 
растущего организма и непременным условием физического развития, 
укрепления здоровья и повышения сопротивляемости организма 
неблагоприятным внешним условиям. Однако специальные 
исследования двигательного режима школьников убедительно 
свидетельствуют о плохом удовлетворении этой потребности, если 
недостаточно используются средства физической культуры в школе, 
внешкольных учреждениях и в домашнем быту. Доказано, что 
недостаток двигательной активности (гиподинамия) неизбежно 
приводит к невосполнимым потерям в физическом развитии, 
ослаблению защитных сил организма и серьёзным нарушениям 
здоровья. Опыт же школ, хорошо организующих использование 
средств физической культуры, позволяет судить о реальной 
возможности подойти к успешному решению проблемы гиподинамии, 
обострившейся в последнее время в связи с не всегда рациональным 
использованием ценностей научно-технического прогресса. 

В результате улучшения физического развития и укрепления 
здоровья достигается существенное улучшение работоспособности 
учащихся. Доказано, что занимающиеся в достаточном объёме 
правильно организованными физическими упражнениями успешнее 
справляются с учебными нагрузками. Они могут работать более 
качественно и напряженно, меньше устают на уроках в течение 
учебного дня и, как правило, добиваются хорошей успеваемости. 
Достигнутая степень работоспособности переносится в зрелый возраст 
и, подкрепляемая дальнейшим использованием средств физической 
культуры, сохраняется длительное время, обеспечивая высокую 
эффективность выполняемой работы. Физическая культура в школь-
ном возрасте имеет большое значение и для обучения необходимым в 
жизни двигательным умениям, навыкам овладения основами их 
практического использования в разнообразных условиях двигательной 
деятельности. Установлено, что способность к обучению двигательным 
действиям также имеет в этом возрасте благоприятные этапы для 
быстрого и полноценного освоения новых, перестройки ранее ус-
военных недостаточно совершенных двигательных действий. В 
процессе направленного использования этой способности создаются 
наилучшие условия для всестороннего развития всех двигательных 
качеств. Приобретённый в школьном возрасте богатый 
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фонд двигательных умений и навыков, а также физических, интел-
лектуальных, волевых и других качеств, становится базой для быстрого 
и полноценного овладения профессионально-трудовыми, воинскими и 
другими специальными двигательными действиями дальнейшего 
физического совершенствования в зрелом возрасте. 

Многообразная практика использования физической культуры в 
школьном возрасте направлена, в конечном счете, на физическое 
совершенствование подрастающего поколения. Вместе с тем, она 
должна служить целям обеспечения здорового быта и культурного 
отдыха, поддержания высокого уровня работоспособности в учебных 
занятиях и успешного осуществления других видов текущей 
деятельности. Весь процесс достижения этих целей необходимо 
связывать с всесторонним развитием личности. 

Оптимизация урока  физической культуры с учащимися 
среднешкольного возраста средствами подвижных игр позволяет 
применять соревновательный метод, который является одним из 
вариантов стимулирования интереса и активизации деятельности, 
занимающихся с установкой на победу или достижение высокого 
результата в физических упражнениях, включенных в содержание 
подвижных игр при условии соблюдения правил соревнований. Таким 
образом, подвижные игры могут быть включены в программу «Веселых 
стартов», «Спортивных эстафет», «Дней  здоровья» и,  в обязательном 
порядке, в уроки физической культуры с учащимися среднешкольного 
возраста. Необходимо отметить, что соревновательный метод 
формирует и развивает физические, волевые и нравственные качества 
школьников, совершенствует технико-тактические умения и навыки, а 
также способности учеников рационально использовать физические 
качества в усложненных действиях. Соревновательный метод 
используется либо в элементарных формах (например, проведение 
испытаний в процессе занятий на лучшее исполнение отдельных 
элементов техники движений: кто больше забросит в кольцо 
баскетбольных мячей, кто устойчивее приземлится, кто точнее попадет 
на планку и т.п.). Постоянная борьба за превосходство коллективных 
достижений в определенных упражнениях – наиболее яркая черта, 
характеризующая соревновательный период. Фактор соперничества в 
процессе состязаний у учащихся среднешкольного возраста является 
прекрасным средством педагогического воспитания. Условия 
организации и проведения микросоревнований по программе 
подвижных игр на уроках физической культуры (определение 
победителя, поощрение достигнутых успехов и т.д) содействуют 
мобилизации всех сил школьников и создают благоприятные условия 
для максимального проявления физических, интеллектуальных, 
эмоциональных и волевых усилий, а, следовательно, и для развития 
соответствующих качеств учащихся среднешкольного возраста. 
Сознательное выполнение правил и требований, которые 
предъявляются к учащимся в ходе состязаний, в процессе проведения 
подвижных игр, приучает их к самообладанию, умению сдерживать 
отрицательные эмоции, быть дисциплинированными. Следует иметь в 
виду, что соперничество и связанные с ним межличностные 
отношения в ходе борьбы за первенство, может содействовать не 
только формированию положительных 
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(взаимопомощи, уважение к противнику, к зрителям), но и 
отрицательных нравственных качеств (эгоизм, тщеславие, чрезмерное 
честолюбие, грубость). Мало того, частые максимальные физические и 
психические усилия, особенно с недостаточно подготовленными 
школьниками, при применении соревновательного метода на уроке 
физической культуры могут оказать отрицательное влияние на их 
здоровье, отношение и интерес к уроку физической культуры, 
дальнейший рост физических качеств, совершенствование техники 
движений. Именно поэтому, эффективность соревновательного метода 
(при применении на уроках физической культуры подвижных игр) 
достигаются за счет умелого использования их учителем физической 
культуры. Обычно целесообразность применения соревновательного 
метода на уроке физической культуры зависит от вида и характера 
физических упражнений, то есть от содержания подвижных игр, а 
также возраста учащихся, их физической подготовленности, состояния 
здоровья, свойств нервной системы и темперамента учащихся 
среднешкольного возраста. Одним из ценных приемов 
соревновательного метода является определение победителя, что в 
дальнейшем способствует активизации учащихся среднешкольного 
возраста на уроках физической культуры. Поэтому одним из 
многочисленных средств и методов физического воспитания учащихся 
в общеобразовательной школе является использование подвижных игр 
в программе уроков физической культуры.  

Педагогический процесс представляет собой сферу общественной 
деятельности по передаче старшим поколением младшему поколению 
социального опыта. В связи с  этой функцией процесс непременно 
предполагает взаимодействие обучающих и обучаемых. Любой акт 
обучения посвящен решению какой-либо общей или частной задачи. 
Он представляет собой целенаправленную последовательную смену 
учебных и воспитательных задач в ходе воздействия его субъектов и 
постепенное формирование свойств обучаемых в результате усвоения  
ими содержания социального опыта [3]. 

Задачи физического совершенствования подрастающего 
поколения решаются в рамках физического воспитания. Как форма 
организации двигательной деятельности физическое воспитание 
характеризуется: 

- четко поставленной и социально обусловленной целью, 
задачами, конкретизирующими ее, и прогнозируемым результатом; 

- наличием преобразующего процесса, отвечающего поставленной 
цели и включающего формы и методы улучшения физических 
возможностей школьников; 

- специфическими условиями и средствами, обеспечивающими 
эффективность преобразующего процесса в соответствии с 
принципами физической культуры. 
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Цель физического воспитания и ее прогнозируемый результат 

связаны с программой социально-экономического развития общества, 
которая предусматривает всестороннее и гармоничное развитие 
личности, наиболее полное раскрытие ее физических сил. 
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*** 
Жалпы білім беретін мектептердің дене т ә рбиесі ү рдісінде 

мектеп оқушыларының  денсаулығ ын нығ айт у, олардың  дене 
қабілет ін дамыт у, ағ залардың  функ ционалд ы мүмк індік т ерін 
кеңейт у, қ озғ алыс ә серін дамыт у, рухани т ә р биелеу: 
отансүйгішт ік к е, ұ ж ымдық қ а, бат ылдық қ а, к ө здеген мақ сат ына 
жетуге және қ ат ысушылардың  белгілі бір спорт  т ү рлерін сү ю 
тапсырмаларының шеш ім і т абылады.  
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жетістіктер спортының ж ай -күйі, ә лемдік  спорт дамуының  қ азіргі  
заманғы ү рдістері республик ада спортты дамыту ж ө нінде тү бегейлі 
шұғ ыл шаралар қ абылданбайынш а қ азақстандық  спортшылардың  
әлемдік  аренадағ ы к ө рсетк іштері тө мендей беретінін к ө рсетіп отыр.  

Халықаралық  стандарттардан қ алуымыздың  себебі , ең алдымен , 
бүгінгі к ү ні ә лемдік  биік  талаптарғ а ж ауап беретін қ азіргі заманғ ы 
спорт базаларының аздығ ы ж ә не спорт шы даярлаудың ж аң а ғ ылыми 
әдістемелерінің ә лсіз дамуы болып табылады.  

Қазіргі заманғ ы спорт дең гейі ө зінің  даму сатысында спорттық  
нәтиж елердің  ө суінде ғ ылыми ж ә не инж енерлік  ж етістік терге 
негізделген жаңа к ө зқ арастарғ а маң ызды рө л береді. Жаң а спорт 
ареналары, жаттығулар мен ж арыстар ү ш ін арнайы ж ағ дайлар ж асау 
ісіндегі жаңа ж етістік тер, арнайы к иім, қ ұ рал -сайманмен 
жарақтандыруды қ олдану ж ә не қ ұ растыру ә лемнің  мық ты 
спортшыларының к ө рсетк іштерін к ү рт ж ақ сартуғ а ж етк ізді, ХХІ 
ғасырғ а спорттың  қ андай негізг і бағыттарда қ арыш тап енетінін  
көрсетіп отыр.  

Республика халқының  дене қ озғ алысы белсенділігін ің  тө мендігі, 
жүрек -қан аурулары мен тыныс ж олдары органы ауруларынан ө мір 
сүру ж асының  қ ысқ артуына ә сер етіп  ж ә не ө лім дең гейінің  ж оғ ары 
болуына әк еп соқ тыратын факторлардың бірі болып отыр. Ел 
тұрғ ындарының  тұ ратын аймағ ына қ арай 5 -тен 10,5 пайызы ғана 
дене шынықтырумен ж ә не спортпен ж ү йелі тү рде 
шұғ ылданатындығ ы белгілі болып отыр. Осы ж ағ дайды шұ ғ ыл 
түзету ү ш ін Елбасы Н.Ә.Назарбаев ө зінің  2010 ж ылғ ы ж олдауында 
Бұқ аралық  спортпен шұ ғ ылдануш ылар санын 2020 ж ылғ а дейін 30 
%-ға ж етк ізу қ аж еттігін атап к ө рсетті [1].  

Мемлекет дене шынықтыру ж ә не спорт саласында мемлек еттік  
саясатты қалыптастыру ж олымен, дене ш ынық тыруды ж ә не спортты 
дамытудың тиісті қ арж ылық , материалдық -техникалық, к адрлық , 
ғылыми -әдістемелік , медициналық , ақ параттық , нормативтік  
құ қ ық тық  қ амтамасыз етілуін қ ұ ру арқ ылы қ атынастарды реттейді, 
барлық ү лгідегі балалар мен ж асө спірімдер спорт мек тептерінің , 
азаматтардың тұ рғ ылық ты ж ері бойынш а спорт ж ә не балалар 
клубтарының, мү гедек терге арналғ ан мамандандарылғ ан топтардың , 
дене шынықтыру диспансерлері санын к ө бейту, олардың  
материалдық -техникалық базасын нығ айту ү ш ін ж ағ дайлар 
жасайды. 

 Дене шынықтыруды ж ә не спортты одан ә рі дамыту; халық тың  
дене шынықтыр умен және спортпен ш ұ ғ ылдануы ү ш ін ж ағ дайлар 
жасау, олимпиадалық, ұ лттық , техник алық  қ олданбалы спорт 
түрлерін ж ә не халық  ойындарын дамыту, саланы басқ арудың  
оңтайлы ж олдарын ж ә не қ азіргі  ә дістемесін белгілеу, бұ қ аралық  
спорт пен жоғары ж етістік тер спорты саласында спорт резерві мен 
халықаралық  дә реж едегі спортш ыларды дайындаудың  
республикадағы спорт мек тептері іск е асырады.  

Бүгінгі таң да егеменді ж ә не тә уелсіз мемлек етіміздің  басшысы 
Н.Ә.Назарбаевтың  Қ азақ стан халқ ына Жолдауындағы (Қ азақ стан -
2030) «Ауруды болдырмау және салауатты ө мір салтын ынталандыру» 
мәселесін алдымызғ а басты мақ саттардың  бірі етіп  қ оя отырып, оны 
іске асыру жолында әрбір азаматтың қ оршағ ан ортаны, 
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ауаны таза ұстап, дене тә рбиесі ж ә не спортпен шұ ғ ылдануына 
бағытталады.  

Біздің ғ ылыми зер ттеуіміздің мақ саты: олимпиадалық ойындар 
қатарындағ ы дзюдо к ү ресі бойынш а Қ азақ стан дзюдош ыларының  
техникалық дайындығ ын ж етілдіру, ж аттық тыру ә дістемесіндегі ә лі 
пайдаланылмаған қ ордағ ы ж аң а мү мк індік терді іздестірумен тығ ыз 
байланысты. Сондай мүмк індік т ердің бірі болып тұ ншық тыру тә сілін 
тереңдетіп зерттеу ж ұ мысы саналады. Белдесіп к ү ресу, к ү рес ө нері 
халқымыздың  ж ан -тәнімен қ ұ марта шұ ғ ылданатын ү лк ен спорт 
түріне айналып отыр. Ата -бабамыздан қалғ ан осы ө нерді дә л қ азіргі 
күнге дейін ж етк ізіп , ұ рпақ тан -ұ рпаққ а мұ ра етіп  қ алдырып к еле 
жатқан спорт ө неріне ү лк ен ү лестерін қ осқ ан ағ аларымызды да атап 
өтсек  артық  болмас еді. Олардың  қ атарына: Қ аж ымұ қ ан 
Мұң айтпасов, Балуан -Шолақ, Боранқ ұ л балуан, Молдабай балуан, 
Амангелді Ғабсаттаров, Әбілсейіт Айханов, Қ абде н Байдосов, Аманжол 
Бұғ ыбаев, Жақ сылық  Үш к емпіров, Бақ тияр Байсейітов, Дә улет 
Тұрлыханов, Қ айрат Мысық паев, Серік  Ш ә к імов, Ш ә міл Серік ов, 
тағы да басқ а балуандарымыз ж атады. Жалпы к ү рес спорты (оның  
ішінде дзюдо күресі) қ азіргі к ү рес талапк ерлерімізді к ү шт ілікке, 
ептілікке, икемділікке, төзімділ ікке баули отырып, қазақ  халқ ын 
әлемге ә йгілі етуге ж ол салады.  

Дзюдо күресінің  бір ғ асырғ а ж уық  тарихы бар ж ә не онымен 
белгілі салт-дәстү рлер байланысты болғ андық тан халық аралық  спорт 
әлемінде халық аралық  тұ рғ ыдағ ы қатынас ү ш ін ө те қ олайлы, бірақ  
біздің елімізді ү йрету ж аттық тыру барысындағ ы белгілі 
қиыншылық тарды тудыратын дзюдо к ү ресі техник асынан, соның  
ішінде тұншық тыру тә сілі бойын ша жапондық к ә сіби атаулар 
қолданады.  

Қазақ стан ж ерінде дзюдо к ү ресі 1973 ж ылдан б астап өрбіді. 
Дзюдо жапон халқының  ұ лттық  к ү ресі бола тұ рса да дә л бү гін бү к іл 
әлемге аты ә йгілі болып ө рк ендеп отыр. 1961 ж ылы Халық аралық  
Олимпиадалық К омитеттің  шеш імі бойынша дзюдо к ү ресі 
Олимпиадалық ойындар қ атарына енгізіліп , қ азір дү ние ж ү зінде 200 -
ге жуық мемлек еттің  басын қ ұ райды. Қ азақ стан дзюдо федерациясы 
1993 жылдан бері Халықаралық  федерацияның  қ ұ рамында. Біздің  
елімізде ең алғ ашқ ы дзюдоның  негізін салуш ылар: Алматы қ аласынан 
– Владимир Пак пен Қарағ анды қ аласынан – Анатолий Малкин екенін 
ескертеміз. Дзюдо күресінің  басқ а к ү реск е қ арағ анда ө зіндік  
ерекшеліктері мен қиындық тары да к ө п , осығ ан қ арамастан 
дзюдоның біздің  елімізде ө рк ендеуіне ү лк ен ү лестерін қ осқ ан: 
Павлодар қаласында – Төлеуғ азы Әмірж анов, алматылық – Абулхайыр 
Байбосынов, Жексенбай Саламатов, Алексей Атаев, Руслан Базоркин; 
Батыс Қазақ станда – Тілек Хамзиев сияқты т.б. 
жаттықт ырушыларымыз. Күнш ығ ыстың  данышпандығ ын, 
мәдениетін, қ аһ армандығ ын ала к елген дзюдо к ү ресінің  ө зіне тә н 
ерекшеліктері өте мол. Дзюдо к ү ресі ХІХ ғ асырдың  ек і нші 
жартысында жарық к ө рді. Жапонның  ж аста болса ұ лы ұ стазы ө зін ің  
ақылдылығ ын, ерж ү рек тілігін таныта отырып, д жией-джиейцу және 
басқа да к ү рес тү рлеріне ш олу ж асай отырып, бір -біріне ұқ сас ә діс -
тәсілдерге ө ң деу, ірік теу ж ү ргізе к еле осы дзюдо к ү ресін  ө мір ге алып 
келді. Жас маман дзюдоның дінін, ережесін – жан мен тәннің  
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үйлесімі, ж арасымы деп тұ ж ырымдады. Дзигаро Кано дзюдо – 
жауыздың қ олы емес, онымен айналысқ ан адамғ а ізгілік , имандылық , 
адамгершілік қасиеттерін ү йретеді, – деп түсіндірді. Ток ио қ аласыны ң 
қақ  ортасынан 1882 ж ылы Дзигаро К аноның  ұ йымдастыруымен 
«Кодакан» атты дзюдо мектебі ашылды. Жаңа ашылғ анда неб ә рі 
жиырма шаршы метр жерді алып жатқан ж аттығ у залы қ азіргі таң да 
дүние ж ү зіндегі ең  ірі дзюдо мек тебіне айналып отыр. Жыл сайын бұ л 
мектепте Дзигаро Каноның қ ұ рметіне дә стү рге айналғ ан 
халықаралық  ж арыс ө тк ізіледі. Біздің  спорт мамандарының  айтуы 
бойынша бүгінгі  таң да Жапонияның  ж еті миллионнан астам адамы 
дзюдо күресімен ж ү йелі тү рде шұ ғ ылданады ек ен. Жапон халқ ы 
өздерінің  ұ лттық  ө нерін насиха ттау үш ін қ арж ының  қ иындығ ына 
қарамастан ө здерінің  білік ті мамандарын ж ү здеп, мың дап ел -елге 
аттандырып отырды. Олар дзюдо туралы оқулық тар мен ең бек терін 
барлық тілдерге аударып, оның  таралуына бар к ү штерін салды.  

Халықаралық  ү лк ен турнирлерде дзюдо к ү рес інен көбінесе 
қарсыласынан ө зінің  ж ек е тә сілдерімен емес, техник алық  
әрек еттерімен шабуыл ж асай алатын спортшылар ж ең іск е ж етіп 
жатады. Дзюдода орындалған лақ тыру тә сілдерінің  нақ тылығ ына, 
спортшының ә р к ездесуде к ездесудің  соң ғ ы сек ундына дейін 
қарсыласын а шабуыл жасау қабілетіне ж оғ ары талап қ ойылады. 
Бұның  бә рі спортш ыларды ж арысқ а дайындаудың  ж аң а ә рі тиімді 
жолдарын іздестіруді талап етеді. Білікті бапкерлер дзюдошылардың 
техникалық дайындығ ына ж ақ суы ж етілген тә сілдерді топтастыруғ а 
және оның  ж асалуын а көп к ө ң іл бө леді. Бұ л спортш ығ а қ арсыласын 
қорғ аныстан ш ығ аруғ а ж ә не ө зінің  техник алық  ә рек еттерін 
жетілдіруге мүмк індік  береді. Қ азақ стан дзюдошыларының  Әлем 
чемпионатында және Олимпи адалық ойындарда ж оғ ары дә реж елерге 
жетуі үш ін балалар мен ж асө спірімд ерді дайындау, жаттықтыру 
жүйесін қ айта ж асауғ а тура к еледі. А.А.Хмелевтің  ойынш а: 
жаттығудың  алғ ашқ ы ж ә не ек інш і ж ылында к ү ресті тұ рып 
жасалатын тәсілдердің  45 тү рін ж ә не ж атып ж асалатын тә сілдердің  
де осынша түріне ү йрету техник алық  ә рек еттердің  тек  бетк і жағын 
үйретуге ә к еп соқ тырады. Одан қ алса аяқ тан ұ стап тастау тә сілдерін 
үйрететін болса онда ж ас дзюдош ылар осы тә сілдерді к ө бірек  
қолданады да, ал қ ұ шақ тап лақ тыру, артынан ж ә не алдынан шалу 
сияқты тә сілдер дамымай қ ала береді. Мұ ндай дайындық тар 
дзюдоның дә стү рін, стилін бұ зып тұ ратын, к ү рес ү стінде 
спортшының тө мен қ арап ж ү руіне, барлық  уақ ытта ш ық са да 
шықпаса да аяқ қ а ж абыса беруіне ә к еліп соқ тырады. Сол ү ш ін 
спортшының қ иын қ имыл -қозғ алыстарды ү йлестіруіне, қ орғ анысқ а 
қарсыласының  бұ рылу к езінде ж а салатын тәсілдеріне, қ олмен, 
аяқпен, бө к семен, к ө бінесе қ ұ лай ж атып ж асалатын тә сілдерге 
көбірек  к ө ң іл бө лген ж ө н. Дзюдоның  негізін салуш ы Дзигаро 
Каноның айтуынша , «Дзюдо – бұл к ө бінесе денені ж ә не к ү шті тиімді 
қолдана білу қ асиеттерін ж етілдіруге ж ол сан алады». Дзюдоның 
мақсаты – жаттығуларғ а сү йене отырып, шабуыл ж асау, қ орғ ану 
және денемен ерік -жігерді тәрбиелей отырып ү йрету, бағ ындыру 
өнерімен ш ек теледі. Дене тә рбиесінің  қ ұ ралы ретінде дзюдо – күш ті 
дамытуға, денсаулық тың  ж ә не білімнің  арқ асында барлы қ 
мүмк індік терін толық  ашуғ а бағытталады. Егер 
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денсаулығы ж оқ  болса, болмаса ө зінің  таланттарын к ө рсету қ абілеті 
төмен болса онда адамның  небір к еремет ойлары мен мақ сат -
міндеттері жүзеге аспайды. Дзюдо – тәсілдер мен ж аттығ уларды 
ұйымдастыратын лақ тырулар дан, жатып күресуден ж ә не 
аударулардан тұрады. Дзюдоның  бұ л міндеттерін пайдалануғ а 
дененің барлық  мү ш елері мен бө лік тері қ атысады. Тиімді ж аттығ у 
кезінде адам организмінің функ ционалдық  қ ызметі – денсаулықты 
нығайту ү ш ін, ж ұ мыс тығ ыздылығ ының  толық  орында луы үш ін 
жұмысқ а ж арамды дең гейде сақ та луы керек. Жаттығулар арқ ылы 
денсаулықты нығ айту  – бұл дзюдоның  ең  басты міндеттерінің  бірі 
болып саналады. Күресте шабуылдан басқ а да қ орғ аныс, ж ек е ө зін -
өзі қ орғ ау ә рек еттері қ олданылады. Мысалы, к ү нделік ті ө мірімі зде 
көптеген к ү тпеген ж ағ дайларғ а тап болуымыз ғ аж ап емес. 
Сондықтан осы ж ағ дайларғ а алдын -ала дайындала жүріп, ө зін -өзі 
қорғ ау тә сілдерінде к ү нделік ті ж етілдіріп  отыру к ерек . Дзюдо – 
жеңіск е ж ету ө неріндегі ғ ылыми ж ү йелердің  қ ұ рылуымен 
ерекшеленеді. 

Дзюдоның техник асы ү лк ен ү ш  бө лімнен тұ рады: лақ тырулар, 
жатып күресу ж ә не алысу (шайқ асу) бө лімінен тұ рады.  

Лақтырулар. Лақ тырушының  қ ұ ламай орындалатын тә сілдері 
үш  топқ а бө лінеді:  

1. Көбінесе қ олмен тә сілдер – тэвдза: алдынан шалу – тайотоси, 
арқадан асыра лақ т ыру – сэоинаге; «Диірмен» - жұлқ у арқ ылы тепе -
теңдік тен ш ығ ару – укиотоси; тізерлеп жұлқ и тепе -теңдік тен ш ығ ару 
– сумиотоси және т.б. тә сілдер.  

2. Көбінесе ж амбаспен ж асалатын тә сілдер – косивадза: 
арқадан қ апсыра қ ысу арқ ылы ж амбаспен лақ тыру – укигоси; аяқт ан 
құ ш ақ тап лақ тыру – харайгоси; жағадан ұ стай ж амбаспен арқ адан 
асыра лақтыру – цуикомигоси; сирақпен отырғ ызу – ханэгоси; қолын 
иықтың  астынан ұ стау арқ ылы ж амбаспен арқ адан асыра лақ тыру – 
оогоси және т.б. тә сілдер.  

3. Көбінесе аяқ пен ж асалатын тә сілдер – асивадза: тізеден кілт 
(тез) қағ у арқ ылы – хидзагурума; аяқтың  басымен іштен ілу арқ ылы – 
оутигари; іліп алу – оосотогари; алдынан кілт тағу арқ ылы – 
сасаэцурикомиаси; адымдау кезінде тарту – хараицурикомиаси; 
жанынан екі аяқтан к ілт қ ағ у – окуриасибарай; жанынан кілт қағ у – 
дэасибарай; аяқтың  ішк і ж ағ ынан қ ағ у – коутигари; аяқтың  
артынан құ шақ тау арқ ылы лақ тыру – утимата және де басқ а да 
аяқпен ж асалатын тә сілдер.  

Лақтыруш ының  қ ұ лап ж асайтын тә сілдері ек і топқ а бө лінеді.  
1. Түзу ж асалатын тә сілдер: бастан асы ра лақтыру – томоэнаге; 

кеудеден асыра лақтыру – уранаге; сирақпен отырғ ызып бастан 
асыра лақтыру – сумигаэси және басқ а қ ұ лап ж асайтын тә сілдер.  

2. Жанынан жасалатын тәсілдер: алдынан шалып ж асау – 
укивадза; жанынан қағ ып қ ұ лап ж асау – екогакэ; кеудеден асыра 
лақтырып қ ұ лап ж асау – екогурума; алдынан шалу тайотоси және 
басқа да қ ұ лап ж асалатын тә сілдер.  
 

1. Басып жату тәсілдері – ОСАЭ-ВАДЗА. 
Қапталдан басып ж ату – кэсагатамэ; киімінен және қ олынан 

ұстау арқ ылы қ апталдан (ж анынан) басып жату – 
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кудзурэкэсагатамэ; басқа ж ағ ынан ж анынан басып ж ату – 
усирокэсагатамэ; қолынан ж ә не басынан ұ стау арқ ылы басу – 
катагатамэ; бас жағынан белдігінен ұ стау арқ ылы басып ж ату – 
камисихогатаме; қолынан ж ә не белдігінен ұ стау арқ ылы бас ж ағ ынан 
басып жату – кудзурэкамисихи-гатамэ; қолынан ж ә не басынан ұ стап, 
үстінен басып ж ату – татесихогатаме және басқ а да басулар.  

2. Тұншық тыру тә сілдері – СИМИ-ВАДЗА. 
Түзу, қ олды айқ астыр а ұстап тұ ншық тыру – намидзюдзиме; 

түзу, білек  буындарын айқ астыра тұ ншық тыру – катадзюдзиме; 
киманоның ж ағ асынан тарту арқылы тұ нш ық тыру (арт ж ағ ынан) – 
окуриэдзимэ; қолын к ө тере арт ж ағ ынан бір ж ағ адан тартып 
тұнш ық тыру – катахадзимэ; алдыңғ ы ж ағ ынан қ олды айқ астыра 
жоғары тарту арқ ылы тұ нш ық тыру – гэкуекодзюдзидзимэ; желкеге 
таянып иықпен ж ә не білек пен арт ж ағ ынан тұнш ық тыру – 
хадакадзимэ және басқ а тұ ншық тыру тә сілдері.  

3. Ауырту тәсілдері – КАСЭЦУ-ВАДЗА. 
Қолын ек і аяқ пен ұ стап, білек  буындарын ж азу арқ ылы ауырту – 

удэкисигидзюдзигатамэ; үстінен аяқ тың  к ө мегімен ш ынтақ  буынын 
тартып ауырту – удехисигихидзагатамэ; білек буындарының к ө мегімен 
үстің гі шынтақ ты тарту арқ ылы – удэхисигиудэ-гатамэ; сыртқа білек  
буындарын бұрау арқ ылы ауырту – удэгарами және басқ а ауырту 
тәсілдері.  

 Спорттық к ү ресте ш айқ асу бө лімінің  тә сілдерін қ олдануғ а 
тыйым салынған. Сондық тан шайқ асу бө лі мін талдап жатудың аса 
қаж еті ж оқ . Жатып к ү ресудің  тә сілдері (к атамэвадза) еск і тарихтан 
алып қарасақ  нэвадза деп  атағ ан. Дзюдодан ж аттығ у: к ата ж ә не 
рандори болып екіге бөлінеді. Ката – бұл к ү рестің  ілімдік  негіздерін 
оқыту -үйрету ж ұ мысы, ал Рандори – бұ л лақтыру тә сілдерін, ж атып 
күресу тә сілдерін, ж ең іл ж ә не ерк ін қ имылдауды, сыбайласының  
қалт етк ен қ имылын да байқ ай отырып, к ү рес ү стіндегі сыбайласына 
сыйластықпен, қ орғ анысына к ө ң іл бө ле отырып сыбайластардың  бір -
бірімен жекпе-жегі. Егер бапкерлер күре с ережесінің негізі бойынша 
төрелік  етсе, онда бұ л к ездесу (Рандори) ж арыстағ ы к ездесуімен 
бірдей болып саналады. Осы техникалық дайындық тарды ж етілдіру 
жолында соңғ ы 15 -20 жылдың іш інде ж ан -жақты ғ ылыми ізденістер 
жүргізілуде. Дзюдода спортш ылардың  техник алық шеберлік терін 
жетілдіруге жеке үлес қ осу ж ұ мысы ү лк ен орын алады. 
Спортшылардың ж аттығ у к езең дерін ж ек елендіру ж ұ мысы бірнеше 
себептермен айқындалады. Бірінш іден, балуандар к ү ресті ж ү ргізуі 
стилімен ерекшеленеді. Дахновский В.С., Сироткин О.А., Еганов А.В. 
[2] дзюдошыларды күресті ж ү ргізу стилі не қарап ек і топқ а бө леді: 
жоғарыбелсенді ж ә не тө менбелсенді балуандар. К ү ресш ілердің  
жарыстық қ ызметтерін тек серу ү ш ін ж ә не салыстыру ү ш ін авторлар 
– шабуыл белсенділігі, шабуылдың сенімділігі, қ орғ аныстың  
сенімділігі, 4 х 10 м-ге секеңдеп ж ү гіру, саусақ  буындарының  
динамиметриясы, 10 рет белтемірде тартылу, уақытқ а 10 рет 
штанганы кеудеге көтеру, т.б. осындай к ө рсетк іштердің  20 тү рін 
белгіледі. 5 %-дық мә нділік  дең гейдегі топтар арасындағ ы нақ ты 
айырмашылықтар б ағдарлы тә сілдер к ө птү рлілігі к ө рсетк іштерінде, 
орындалу коэффиценті бойынша (оңғ а ж ә не солғ а тә сілдерді білу), 
арнайы төзімділік тің  қ орғ аныс сенімділігінде және эк спертті 
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бағ дарламасында алынды. Авторлар жарыстық к ү ресті ж ү ргізу 
стилінің ерек шелік теріне қ арай және к ө рсетілген айырмашылық  
негізінде дзюдошылардың ж аттығ у к езең дерін ж ек ешелендіруді 
ұсынды. Зерттеуш ілердің  к ө бісі дзюдош ылардың  к ү ресті ә р тү рлі 
әдеттермен ж ү ргізуіне , әсіресе ж ек пе -жектерге – «күштілер», техно -
тактикалық ойын ә деттеріне – «ойыншылар», болмаса 
қарқ ындылығ ына (темп) байланысты – «темповиктер» деп атай 
отырып, дзюдошылардың ж аттығ у к езең дерін ж ек ешелендіру қ аж ет 
екендігіне көп к ө ң іл бө лді [3,4]. Балуандардың  ж арыстық  
қызметтерін ің нә тиж есі негізінде – күштік , ойындық , қ арқ ындылық  
әд еттермен күресті ж ү ргізуш ілер к елесі нақ ты к ө рсетк іштермен 
(Р<0,05) айқындалады:  

- белгілі бір тұста к ү ресті ж ү ргізу артық шылығ ымен;  
- тәсілдердің  орындалу қ арқ ындылығ ымен;  
- белгілі арақашық тық ты сақ тауымен;  
- шабуыл әрек еттерін ж ү ргізу ерек шелік терімен;  
- жеңіск е жету сапасымен; 
- тактикалық варианттарымен;  
- тактикалық ә рек еттер арсеналымен;  
- шабуыл интервалымен; 
- тұрып ж асалатын техник алық  ә рек еттердің  ә ртү рлілігімен.  
Күресті ойын ә деттерімен ж ү ргізуш ілер к ү рестің  к ө п бө лігінде 

орта немесе жоғары тұ рыста орташ а қ аш ық ты қпен ж ә не орташа 
қарқ ындылық пен ж ү ргізетіндігі белгілі болды: шабуыл ә рек еттерін 
комбинациялармен, арақашық тық пен, эпизодтық  ж ә не эк спромтпен 
жүргізеді; қ арсы шабуыл ж асау техник асын к ездесулердің  68% -да 
қолданады ек ен. Олардың  так тик алық  ә рек еттері былай 
ажыратылады: Кездесуге шақыру - 35%, қайталап ш ақ ыру - 25%, 
тағы да шақ ыру - 17%. Басқа топтағ ы спортш ылармен 
салыстырғанда бұ ларда техник алық  тә сілдердің  ж инағ ы ә ртү рлілеу 
болады екен. Күресті к ү ш к е салу ә детімен ж ү ргізу ерек ш елік тері 
келесі көрсетк іштерм ен сипатталады: 

- жоғары тұ рыс;  
- жақын қ ашық тық ;  
- орташа қарқ ындылық ;  
- эпизодтық, ж алғ ыз тә сілмен немесе ұ стаумен алдын -ала 

дайындықпен шабуыл ә рек еттерін ж ү ргізу; шабуылдау так тик асы; 
қарсыласты тепе -теңдік тен ш ығ ару;  

- қарсыласты байлау (ж аулау);  
- қарқ ындылық пен  күресетіндерге (темповитер) к елесі 

мінездемелер беріледі; 
- жоғары қ арқ ындылық ;  
- орташа тұрыс;  
- орташа қаш ық тық ;  
- үзіліссіз, к омбинацияны, қ аш ық тық ты алдын -ала 

дайындықпен шабуыл ә рек етін ж ү ргізу.  
Шабуылдау тактикасы және так тик алық  ә рек еттерге 

байланысты оларғa - тепе-тең діктен шығару,  жалған ә рек еттер,  
шабуылды қайталау,  қорқ ыту ә рек еттері тә н.  Басқа спортш ыларғ а 
қарғ анда бұ л топтағ ы балуандардын шабуыл ж иілігі (Р<0,05) азырақ . 
Топтар арсындағы ұ пай санының  басымдылығына, техник алық  
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басымдылыққ а, анық  басымды лыққ а қ атысты айырмашылықтар 
кө рсетілмегенін ескертіп өтк ен ж ө н (Р<0,05). Кү ш тілер мен 
темповиктер көбінесе қ арсылысының  наш ар к ү ресіне байланысты 
жарыстан шығару тү рімен ж ең іск е ж етк ен (Р<0,05). Басқ а 
балуандармен салыстырғанда таза ж ең іск е  (импонмен) көб ірек 
жеткен ойыншылар  тобы шықты (Р<0,05). Жек пе -жектерде көбінесе 
қозғ алыс ассиметриясының  ерек шелік теріне, филогенеза ж ә не 
антогензаға байланысты к ө бірек  к ө ң іл бө лінеді. Дзюдо к ү ресінде к ез  
келген тәсілдің  ә серлігі к ө бінесе спортш ының  к ү ш і шақ  к елмеген 
жағдайда ө зінің  аяқ -қолын қ олдануы – қозғ алыс ассиметриясы на 
қатысты тү рде ү лк ейіп, осының  негізінде дененің  к онституциясының  
симметриясы өзгереді. Қ озғ алыс ассиметриясының  ерек шелік терін 
үйрету оның  спортш ының  техник а -тактикалық дайындығ ы орнын 
және гармо ндық дамығ ан адамның  қ ұ рылымындағ ы орнын 
анықтауғ а мү мк індік  береді.  К.Д.Чермиттің айтуы бойынш а [5]: 
қозғ алыс ассиметриясы дзюдошылардың  техник алық  ж ә не 
тактикалық даярлық тарына тік елей ә сер етеді. Қ озғ алыс ә рек еттерін 
екі жаққ а да оң ғ а ж ә не солғ а ж ә не ая қпен бірдей ә серлі 
үйлесімділігі ж асай алатын спортш ылар (амбидек стрлар деп аталады) 
қарсыласымен тең  тү ск ен ж ағ дайлардың  ө зінде бірж ақ ты 
балуандардың алдында басымдық  к ө рсетеді. Тә сілдерді ек і ж ақ қ а да 
жасау техникасын неғұ рлым терең ірек  оқ ыту  спорттық ш е берліктің 
кезеңдерінің  ерте қ ұ рылуын ж ү зеге асыруғ а мү мк індік  береді. 
Спорттық ж етілдірудің  ж оғ арғ ы к езең дерінде тә сілді «ың ғ айсыз» 
жанықа  жасау техникасын үйрету ж ә не ө ң деу к ө п  ж ағ дайларда 
күтілген нә тиж ені бермейді, ә йтсе  де табысты нақтылы қ айта ү йрету 
мүмк індік тері бола тұ рса да, зерттеу ж ұ мыстарының  к ө бісі соның  
қатарында. Диссертациялық  ж ұ мыстарда дзюдошылардың  ж арыс 
алдындағы дайындық тары мен ж арыстық  қ ызметтері орындалғ ан 
[4]. 

1979 жылы өтк ен Әлем чемпионаты ж ә не Еуропа 
чемпионаттарынан кейін әлемде гі мықты деген дзюдашылардың  
тактика-техникалық дайындық тарының  негізгі тенденциясына к ө з 
сала отырып, СССР спорткомитетінің бас ж аттық тырушысы                    
И.Д. Свинцев мынадай қорытындығ а к еліп тоқ талды: 
спортшылардың так тик а -техникалық ә рек еттерін ің нә тиж елілігі 
кездесудің алғ аш қ ы минутынан бастап аяғ ына дейін тө мендей берді 
[3]. Бұның  алдында к ездесудің  алғ ашқ ы ү ш  минутында ө те ж оғ ары 
болды. Бұл дзюдош ыларды арнайы тапсырмалармен дайындаудағ ы, 
жоғары ү демелі қ арқ ындылық пен орындалғ ан, сонымен қ ата р әр 
минут сайын сыбайласымен ауысып отыратын қысқ а уақ ытты 
күресулерді пайдалануының  зерттелуі болып саналады. Бірақ  Әлем 
чемпионаттарында тәсілді орындау сенімділігі тө мендемейді ек ен, 
керісінше жоғарылайды. Осығ ан байланысты к ү рестің  соң ғ ы 
минуттарында қарсыласынан басым тү суге к ө мек тесетін ә д істерді 
қолдану к ерек  ек ендігін еск ерген ж ө н. 1977 -1980 жылдарда 
олимпиадалық цик лда ө тк ен ірі  ж арыстарда дзюдош ылардың  бір 
мезгілдегі әрек ет стенографияларын қ адағ алауды қ олдана отырып , 
И.Д.Свинцев [6] ең ж оғ ары нә тижелі тәсілдер алдына қ арай 
жасайтын топта - арқадан асырып лақ тырулар, қ ұ шақ тап 
лақтырулар; артқ а қ арай ж асайтын топта кілт қағ у ек енін 
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анықтады. Тұ рып ж ә не ж атып орындалатын тә сілдердің  
арақатынасы Әлем чемпионатында және Еуропа чемпионатында 
бірдей болып шықты. Әлемнің  ең  мық ты дзюдошылары басып ж ату, 
құ ш ақ тап лақ тыру, бастан асыра лақ тыру ж ә не арттан ш алу 
тәсілдері бойынша ең  ж оғ арғ ы нә тиж елерге ә зірлік  к ө рсетті. 
Франция, Италия, Оңтү стік  К ореяның  білік ті спортшыларының 
нәтиж елі тә сілдерінің  к ө бісі – арқадан асыра лақ тыру, қ ұ ш ақ тап 
лақтыру, бастан асыра лақ тыру, алдынан шалу ж ә не басып ж ату 
тәсілдері болды. СССР қ ұ рама к омандасының  дзюдош ылары к ө бінесе 
– басып жату, арқадан асырып лақ тыру, ауырту тә сілдері, арттан 
шалу, иықтың  астынан қ олынан ұ стау арқ ы лы лақтыру, сырттан іліп  
лақтыру, к еудеден асыра ж ә не отырғ ызу тә сілдерін қ олданады ек ен. 
Әлем чемпиондары ү ш ін маң ызды заң дылық  сипаты – күреск е 
берілген уақыттың  іш інде ж оғ ары дә реж елі ә рек еттер ж асау болып 
табылады. Я.И.Ковлев, И.Д.Чермит, К.Д.Рубанов [7] – әр тү рлі Әлем 
чемпионаттарында, әсіресе олимпи адалық ойындардағ ы бә сек енің  
өсу қ арқ ындылығ ы дзюдошыларды дайындауда ж аң а ә дістерді, 
барлық уақ ытта ж аң а амалдарды қ олдануды талап ететіндігін 
ескереді. Авторлар дайындықтың  бір амалы ретінде ж аттығ уда 
қо зғалыс ойындарын қ олдануды ұ сынады. Олар ж аттығ у к езең інде – 
дене даярлығының  ж оғ арылауына, айналысушылардың  ә рі қ арай 
жоспарланған ж ұ мыстарына ж ә не неғ ұ рлым дарынды ж ә не ж ан -
жақты дзюдошылардың  к ү рес техник асындағ ы қ арапайым 
дағдыларын қ алыптастыруғ а бағ ы тталған педагогик алық  ә дістерді 
қолданғ ан. Спортпен шұ ғ ылдану ж ас спортшылардың  бойында к ү ш , 
еріктілік, батылдық, қ айсарлық , ө зіне деген сенімділік , ж ең іск е деген 
талпыныс, тәртіптілік  сияқ ты оң  қ асиеттердің  қ алыптасуына ә сер ете 
отырып, спорттық қ ызметтің  жүйелі, ұ зақ  ш ынығ уғ а, ж оғ ары 
жетістікке жетуге баулиды. 
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Определение результативности дзюдойста. –  М.: Физкультура и 
спорт, 1983. 68-69б. 

*** 
Борьба Дзю-до имеет многовековую историю. Традиции и обычаи 

этого вида спорта широко известны всему мировому обществу, и 
поэтому «язык» дзюдо понятен  во всем мире. В статье 
рассматриваются научно-педагогические основы совершенствования 
этого вида спорта. 
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Куватов Р.Б. – магистрант,  
ЗКГУ им. М. Утемисова 

 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МАССОВОГО СПОРТА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Важнейшая цель, которую Глава государства в своем Послании 
Народу Казахстана  определил на 2010-2020 годы - это здоровый образ 
жизни и принцип солидарной ответственности человека за свое 
здоровье. 

Сегодня необходимо выработать у казахстанцев культ здоровья и 
вовлечь 30% населения в массовый спорт, в связи с этим в Казахстане 
стартовала программа «Здоровый образ жизни» на 2008 – 2016 годы, 
разработанная Министерством здравоохранения РК и утвержденная 
Постановлением правительства РК от 21 декабря 2007 года. По 
данным Министерства здравоохранения РК, в ходе реализации 
программы ожидается повышение уровня средней продолжительности 
жизни казахстанцев до 68,1 года к 2010 году, до 69,7 года к 2013 году 
и до 71,3 года к 2016 году.  

В целях реализации задач по развитию массового спорта, 
определенных Главой государства в Посланиях народу Казахстана от 
29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический 
подъем – новые возможности Казахстана» и от 28 января 2011 года 
«Построим будущее вместе». 

В государственной Программе развития физической культуры и 
спорта в Республике Казахстан  на 2007- 2011 гг. отмечается, что 
физическая культура и спорт – одно из важнейших средств укрепления 
здоровья граждан страны, духовного и физического воспитания 
молодежи, формирования здорового образа жизни. В этой связи 
первоочередная задача государства - сделать занятия физической 
культурой и спортом доступным для всех слоев населения страны и 
создать мотивацию для занятий ими. 

Несомненно, физическая культура и спорт выполняют 
важнейшие функции в обществе, в частности, отвлечение молодежи от 
пагубных привычек, повышение качества жизни, профилактика 
заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни, 
объединение общества. Однако выполнение всех этих функций 
возможно лишь при условии, если различными формами физической 
культуры и спорта будет охвачено не менее 30 % населения страны. В 
настоящее время физическая культура, как часть общей 
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культуры, не стала неотъемлемой частью  жизни нашего общества. 
Только от 4,5 до 18% населения Казахстана в зависимости от регионов 
проживания, систематически занимаются физической культурой и 
спортом. В то же время охват населения Германии физической 
культурой и спортом составляет 60% . 

Особую значимость физическая культура и спорт приобретают в 
условиях современного общества. Научно-технический прогресс 
существенно снизил долю мышечной нагрузки и, как следствие, 
распространение гиподинамии среди населения страны. Наиболее 
восприимчивой частью населения к дефициту двигательной 
активности является молодежь. По официальным данным, в 
Казахстане у 54,1% детей и подростков выявлены различные 
патологии в состоянии здоровья. 

Несомненно, пропаганда здорового образа жизни является 
важным аспектом в популяризации физической культуры и спорта, и 
основными их носителями являются педагоги. В любом 
образовательном учреждении – детском саду, школе, университете – 
педагог должен не только декларировать необходимость ведения 
здорового образа жизни, но и сам являться примером. То есть, личный 
пример – действенный фактор реализации провозглашаемых лозунгов. 

В Западно–Казахстанском государственном университете (ЗКГУ) 
было проведено исследование на предмет отношения профессорско–
преподавательского состава к занятиям физической культурой и 
спортом. Оно включало два этапа. Первый заключался в проведении 
анкетирования по проблеме отношения к  физической культуре и 
спорту. Второй – в определении уровня физического состояния. 
Профессорско–преподавательский состав был разделен как по 
половым, так и по возрастным характеристикам: молодые 
преподаватели в возрасте до 35 лет, преподаватели среднего возраста – 
36 – 55 лет и преподаватели старшего возраста – более 55 лет. На рис. 
1, 2 представлено распределение ответов на вопрос «Занимаетесь ли 
Вы физической культурой и спортом?» 

 
Рис.1 

Распределение ответов женщин-преподавателей 
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Рис.2 

Распределение ответов мужчин-преподавателей 
 
Результаты анкетирования свидетельствуют, что количество 

занимающихся физической культурой и спортом женщин- 
преподавателей значительно меньше, чем не занимающихся. Среди 
мужчин-преподавателей соотношение между занимающимися и не 
занимающимися физической культурой и спортом укладывается в 
понятие «фифти – фифти». 

Вместе с тем опрос преподавателей на предмет их желания 
заниматься физической культурой и спортом показал, что 80% 
преподавателей в возрасте до 36 лет и 58% преподавателей в возрасте 
36-55 лет желают заниматься массовым спортом (рис.3). 

Среди женщин-преподавателей также высок процент желающих 
заниматься физической культурой и спортом. Среди молодых 
преподавателей он составил 75%, среди преподавателей среднего 
возраста – 92% и среди преподавателей старшего возраста – 78%. То 
есть профессорско-преподавательский состав университета 
испытывает потребность в занятиях массовым спортом. 

 
Рис.3 

Результаты анкетирования преподавателей на предмет их желания 
заниматься физической культурой и спортом в специально 

организованных группах 
 
Оценка уровня физического состояния (УФС) профессорско–

преподавательского состава (ППС) оценивалась по интегральному 
показателю и классифицировалась как низкое при значении индекса  
< 0,375; ниже среднего – 0,376 – 0,525; среднее – 0,526 – 0,675; выше 
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среднего – 0,676 – 0,825; высокое - >0,825 (рис.4). 
Оценка УФС преподавательского корпуса свидетельствует, что с 

возрастом его уровень снижается, причем наиболее значимые 
изменения отмечаются в группе мужчин.  

 

 
Рис.4 

 Уровень физического состояния ППС ЗКГУ 
 
Уровень физического состояния молодых преподавателей, как у 

мужчин, так и женщин, соответствует среднему значению. Что 
касается преподавателей среднего возраста (группа 36 – 55 лет), то у 
мужчин УФС оценивается как низкий, а у женщин – ниже среднего. У 
преподавателей старшего возраста (более 55 лет) в группе мужчин УФС 
низкий, а женщин – ниже среднего. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что 
физическая культура и спорт  в преподавательской среде  – довольно- 
таки редкие гости. Свидетельством этому являются не только 
результаты анкетирования ППС, но и объективные данные по уровню 
физического состояния. 

В Законе «Об образовании» Республики Казахстан 1999 г. в 
пункте 7 статьи 41прописаны обязанности педагогического работника; 
в частности, педагоги должны вести здоровый образ жизни и 
пропагандировать его среди обучающихся воспитанников. Однако 
реальная ситуация демонстрирует декларативность подобных пунктов 
закона, отсутствие механизмов реализации и контроля за его 
исполнением. 

В новом Законе РК «Об образовании» 2007 г. среди обязанностей 
педагогических работников отсутствует аналогичный пункт. Однако 
данная проблема не исчезла и решение ее - важнейшая задача 
государства и общества.   

 
Список использованной литературы: 

1.Программа «Здоровый образ жизни» Астана. 2008. 
2.Программа развития физической культуры и спорта в РК. 

Астана. 2007. 
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Мақалада Қ азақ ст ан Республикасындағы бұқ аралық  
спорттың ж ағ дайы қ араст ырылғ ан. Жү ргізілген  социологиялық  
зерттеулер, сонымен қат ар  университеттің  профессорлық -
оқыт ушылық  құ рамының  дене дайындығы  күйінің  деңгейі  
қоғ амдағ ы  дене тәрбиесі  мен спортты одан әрі  қарай  
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жетілдіру қаж ет  екендігін көрсе тіп отыр. 
*** 

In the article the questions of the state of mass sport are examined in 
Republic of Kazakhstan. Undertaken sociological studies, and similarly 
estimation of level of bodily condition professorial - teaching staff of 
university, showed that the state of physical culture and sport in society 
requires the further perfection. 
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 М.Өт емісов ат ындағ ы БҚ МУ 
 

МУЗЫКА САБАҚТАРЫ НД А МУЗЫ К АЛЫ Қ -ЫРҒАҚ ТЫ  
ҚИМЫ ЛД АРД Ы  Қ ОЛД АНУ ӘД ІСТЕМЕСІ  

 
Білім беру ұзақ  мерзімді «Қ азақ ста н-2030» стратегиясының 

негізгі приоритетінің бірі болып отыр. Қ азақ стан Президенті ә лемдегі 
бәсек еге қ абілетті 50 елдің  қ атарына республик аны к іргізу туралы 
мақсат қ ойғ ан болатын. Осы мақ сатты ж ү зеге асыруда білім беру 
жүйесін дамыту маң ызды р өл  атқарады  [1, 2]. 

Қазақ стан ә рі заман рухына, ә рі ө з халқ ының  мә дениетіне сай 
келетін ұлттық  білім беру ү лгісін  іздестіруде. Сол себептен ж ас 
ұрпақ қ а тә рбие берудің  сапалық  дең гейін к ө теріп, сұ лулық  пен 
көрк емдік ті қ абылдау қ абілетін, сезімін, эстетик алық  талғ амын 
дамыту, ізгілікке баулу, өз ісіне деген ш ығ армаш ылық  
құ штарлық тарын, талабын, қ ызығ уш ылығ ын арттыру бү гінгі к ү ннің  
өзек ті мә селелері болып отыр.  

Қазіргі к езде біздің  қ оғ амымыздың  алдында тұ рғ ан 
міндеттердің бірі - өск елең  ұ рпақ тың  рухани мә дениетін 
қалыптас тыру. Оның маң ызды аспек тісі, мек тептегі музык алық  
тәрбиенің  басты мақ саты – музыкалық мә дениетті қ алыптастыру. 
Оны шешуде гуманитарлық пә ндермен қ оса музык а пә нінің  
оқытуш ыларына к ө птеген міндеттер ж ү к теледі [5].  

Сондықтан музык а сабағ ында балалардың  шығ а рмашылығын 
ырғақ ты -би қимылдарымен байланыстыра, оның  идеяларын, 
ұғ ымдарын, ә діс -тәсілдері мен тә рбие қ ұ ралдарын эстетик алық  
тәрбиеге пайдаланбайынша, оны терең  зерттемейінше белгілі бір 
мақсатқ а ж ету мү мк ін емес.  

Көп уақ ытқ а дейін би фольк лоры қ азақ тарда  кең тұ рғ ыда 
зерттелмеген. Бұл к ө птеген себептерге байланысты, сондай –ақ, 
бәрінен бұ рын халық тың  к ө шпелі ө мірі мен ұ лттық  аспабы ек і ш ек ті 
домбыраның музык алық  ак к омп онементі үнінің  бә сең дігіне, басқ а 
отырықш ы халық тардағ ы сияқ ты, ырғ ақ ты ұ йымдастырғ ыш ұ ру  
аспаптарының болмауына байланысты болды. Бұ ғ ан – бұрынғ ы к езде 
билеуге, ән айтуғ а, сурет салуғ а, музык алық  аспаптарда ойнауғ а 
тыйым салған ислам дінінің  шариғ ат заң дары да себепк ер болды.  

Музыка сабағында ырғ ақ ты –би қимылдары элементтерін 
пайдалануда музыка арқылы ж ек е тұ лғ а сымбатына, рухани ә леміне 
мақсатты тү рде ә сер ету ү ш ін, алдымен , оқуш ылардың  ө нер 
шығармасына деген қызығ уш ылығ ын оятып, оны 
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көре, ә серлі тың дай, қ абылдай білуге, к ө рк емдік ті, ә демілік ті сезіне 
отырып, ырғақ ты -би қимылдарын ж асай білу ге баулу қаж ет.  

Бастауыш сынып оқушылары қ иялш ыл болып к еледі. Мысалы, 
ертегі айтқанда олар к ө з алдына сол оқ иғ аны елестетіп отырады. 
Сондықтан ә н айтқ анда да, музык а тың дағ анда да, музыкалық –
ырғақ т ық  қ имылдар  жасағанда да дауысы, интонациясы, би немесе 
дене қимылы арқ ылы сол ш ығ арманың   сипатын дә л ж етк ізуге 
тырысады. Бұл қ асиет балалалардың  бойындағ ы шығ армашылық  
қабілетті дамытуғ а игі ық палын тигізеді. Ш ығ армашылық  
балалардың  ойын ұ ш тап, қ иялын қ анағ аттандырады, сезімталдық  
қабілетін, байқ ампаздығ ын арт тырады. 

Балалар шығармаш ылығ ын, ә рине, ш ын мә ніндегі ө нер деп 
қарауғ а болмайды, ол – балалардың музык алық  саладағ ы  ізденісін ің  
көрінісі. Іздене отырып, балалар ө здері байқ амағ ан ж аң алық тар 
ашады. 

Балалардың шығ армашылық  ә рек етінің  тә рбиелік  мә ні зор. 
Орыс ғалымы Б. Яворск ийдің  айтуынш а , шығармаш ылық  ө нер 
музыканың орындалуы барысында ж ү зеге асады, ал мұ ғ алім болса, 
оқушының  музык аны тү сіну, ойлау мү мк індігін бақ ылап тұ руғ а 
мүмк індік  алады. Б.Асафьев: «шығ армашылық » балалардың  
музыкалық материалдарды терең  түсінуіне ж ә не музык алық  
қабілетінің  дамуына ж ағ дай ж асайды» - деп жазды [4, 180]. 

Музыка психологиясын зерттеуші Б.Теплов болса, 
шығармашылық пен айналысуды ең  алғ ашқ ы к ү ннен бастау 
маңызды, ө йтк ені, музык алық  мә дениеттілік тің  іргетасын ө з 
беттерінше қалау ға ық палын тигізеді», - деп көрсетті.  

Шығармаш ылық  қ арапайым ә н ә уендерін айтқ анда, 
ұсынылғ ан сө з мәтініне  ән ш ығ арғ анда, металлофонда немесе 
дауыспен әртү рлі сипаттағ ы музык аны орындағ анда (марш, би, к ү й, 
полька, вальс) музыка мен оның сипатын ж етк ізетін  мәнерлі 
қимылдар ж асағ анда, белгілі бір музык ағ а ырғ ақ  ойлап тапқ анда, 
музыка туралы пікір алысқанда, ә нді орындауда ө зіндік  мә нер 
қолданғ анда ғ ана ө мірге к еледі.  

Шығармаш ылық  ә рек етк е ж оғ арғ ы сынып оқ уш ыларын да 
тартуға болады. Ол тек  музык а туралы п ік ір  алысумен, шығарманы 
мәнерлеп орындаумен шек телмей, шын мә нінде, шығ армашылық  
қабілет танытқ андай болуы к ерек .  

Мысалы, белгілі бір әуенге ек інш і дауыс немесе қ осалқ ы дауыс 
ойлап табу, сөз мә тініне ә н ш ығ ару, белгілі бір ә уенге ырғ ақ ты би 
қимылдарын ж асау , т.б. Л.Дмитриеева, И.Черноиваненко 
оқушылардың  ш ығ армаш ылық  ә рек етк е белсене, қ ызығ а араласуы 
үш ін мұ ғ алімнің  мына қ ағ идаларды есте ұ стағ аны ж ө н ек ендігіне 
тоқталады:  

1. Дидактикалық қ ұ нды белгілі бір бағ ытта шығ армашылық ты 
қаж ет ететін музык алық  материалдар  таңдай білу . 

2. Сабақта ш ығ армаш ылық пен айналысуғ а ж ағ дай ж асайтын 
әдіс –тәсілдерді, формаларды қ олдану . 

3. Музыкалық іс -әрек еттің  ә рбір тү рінде қ олдануғ а болатын 
шығармашылық  тү рлерімен таныстырып отыру . 

4. Импровизация түрлерін к ең інен пайдалану . 
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5. Шығармаш ылық  тап сырмалардың бірнеш е серияларын 
әзірлеу . 

6. Тақырыпқ а байланысты қ олданылатын музык алық  іс -
әрек еттерді бір ж ү йеге к елтіріп , бір –бірімен тығыз байланыстыра білу.  

Мұғ алім ө з сабағ ында балалардың  шығ армашылығ ын 
музыкалық –ырғақ ты би қ имылдар арқ ылы ж ү зеге асырғ ысы  келсе, 
алдын–ала сабақтың  тақ ырыбы мен мақ сатына сай, тү рлі қ имыл –
қозғ алыстар ж асауғ а мү мк індік  туғ ызатындай музык алық  
материалдарды таңдап ала білуі к ерек . Балаларғ а ұ сынылатын 
шығармада бейнеленуі тиіс музык алық –ырғақ тық  қ имыл –
қозғ алыстарды алғ ашқ ыда мұ ғалім ө зі ж асап к ө рсетк ені ж ө н. 
Балалардың орындауында ұ сынылатын ә рбір қ имыл ө те мә нерлі, 
әдемі, ә сем болуы шарт. Мысалы,  2/ 4 ө лшемін балалар тү сінуі ү ш ін, 
орындарынан тұрғ ызып, «1» дегенде аяқ тарының  ұ шымен тұ рып, «2» 
дегенде өк ш елерін қ айтадан ж ерге ти гізеді, ал             3/4 өлшемінде 
«1» және «3» -ке санағанда алақ анды ш апалақ тауғ а болады.  Мұғ алім 
оқушылардың  бұ л қ имылдарды қ алай болса, солай орындауына ж ол 
бермеуі тиіс. Балалардың тұ ру қ алыбы, қ олдарының  қ имылдары, 
орындалып жатқан музык аның  сипатын а қарай ә демі болуы к ерек . 
Әрине, бұ л қ имыл-қозғ алыстар тек  балалардың  ө здеріне таныс 
музыка арқылы ж ү зеге асырылады. Музык алық  шығ арманың  
мазмұнына орай, белгілі бір аспапта ойнау қ имылын, тү рлі ұ лттық  би 
қимылдарын балалар ө здері ойлап табуы тиіс. Сабақ т а қандай 
қимылдар ж асалынса да олар балалардың  талғ амын 
қалыптастыратындай ө те мә нерлі орындалғ аны мақ ұ л [2, 49].  

«Музыка қандай сезімді білдіреді?»  деген тақырыптағ ы сабақ та 
балалар  әртү рлі музык алық  шығ армалар арқ ылы олардың  сипатын 
ажыратуды үйренеді. Ондағы мақ сат – баланың музык ағ а 
сезімталдығын оятып, бірге толғ ана білуге тә рбиелеу. Оны ж ү зеге 
асыру жолында мынадай жұмыстар ж ү ргізіледі:  

а) музыканы тыңдау;  
ә) бір дауыстан тұ ратын ж аттығ уды айту ж ә не оны аспапта 

ойнау; 
б) ән айту;  
в) есту арқылы дыбы стардың биік тігін аж ырата білу;  
г) музыкалық -ырғақ тық  қ имылдар ж асау;  
д) музыкалық ойын ойнауғ а қ атысу.  
Музыкалық сипатына байланысты ә ртү рлі ырғ ақ тық  қ имылдар 

жасау, би элементтерін меңгеру мына ш ығ армалар арқ ылы ж ү зеге 
асыруға болады. Мысалы, халық  ә ні « Қамаж ай», К .Кү місбек ов «Вальс», 
Т.Тайбеков «Биші болам өск енде», Д.Ботбаев «Қ аз -қатар» ж ә не т.б.  

«Музыка не туралы айтады?» деген тақырыптағ ы сабақ та 
істелетін жұмыс – балалар өздері алдың ғ ы ө тк ен сабақ та тың дағ ан 
түрлі музык алық  шығ армалардың  мазмұ нын тү с індіруге 
бағытталғ ан. Белгілі бір шығ арманың  мазмұ нын ж етк ізу ү ш ін 
композитордың қ андай к ө рк емдік , мә нерлік  қ ұ ралдар 
қолданғ андығ ынан ө те қ арапайым тү рде мағ лұ мат алады. Оны 
түсіндіру мынадай ж ұ мыстарды ж ү ргізу арқ ылы іск е асырылады. 
Музыка тыңдау: К .Дү йсе кеев «Керуен», К.Қуатбаев «Сұ р қ оян», 
Б.Жүсібалиев «Би сазы», Ө.Байділдаев «К ө ң ілді би». Би қ имылдарын 
түрлі музык алық –ырғақ тық  қозғ алыстарды ү йренеді. 
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Мұғ алім ә рбір қ имылдың  ө те ә демі, мә нерлі ж асалғ анын қ адағ алап 
отыруы керек.  

«Музыкадағы т ө рт  ж анр» тақ ырыбында балалар төрт ж анр: ә н, 
би, күй, марш тү рлерімен танысады. Мұ ғ алім бағ дарламада 
көрсетілген ш ығ армалардан басқ а, ө з қ алауымен қ осымша 
музыкалық  материалды қ олдануына болады. Бірақ , ол туындылар 
сабақ тақ ырыбына, балалардың  қ абылдау мү мк індігіне, ж ас 
ерекшеліктеріне сәйк ес болуы ш арт. Үйретілетін, таныстырылатын 
музыкалық шығ армалардың , терминдердің  к ө п ек ендігін еск ере 
отырып, оларды жалықтырып ж ібермеу ү ш ін, орындалатын 
туындылардың ырғ ағ ына, ек п ініне, сипатына байланысты 
музыкалық -ырғақ тық  қ озғ ал ыстар жасатуға болады. Мысалы, к ү й 
тыңдау барысында қ ыздар би қ имылдарын ө рнек тесе, ұ лдар қ обыз, 
домбыра, т.б. аспаптар тарту қимылын ж асайды.  

Музыкалды-қозғ алыс негізінде музык алық  материалдың  
моторлы-пластикалық ж ұ мысы ж атыр. Ол музык аның  эмоционалды 
әсе рінің к ү ш еюіне ық пал етеді. Сонымен қ атар музык а тілінің  
элементтеріне, музыкалық мә нерлілік  (музык альной выразительности) 
құ ралдары туралы к ө ріністің  дамуына ә сер етіп , музык амен 
қозғ алыс музык алық  бейненің  дамуына к ө мек теседі. Осылардың  бә рі 
білік-дағды арқылы музык алық  қ озғ алыспен астасып ж атады.  

Балалардың музык алық -ритмикалық қ ызметі бір -бірімен тығыз 
байланысты үш бағ ытқ а ие:  

Біріншісі, музыкалық қ абілетін қ амтамасыз етіп , музык алық  
тыңдалымын (слух) дамытады, музык а ырғ ағ ына бағ ынатын 
дағдысын қ алыпт астырады, музыкалық білімді мең гертеді.  

Екіншісі, дұрыс қ озғ алыс дағ дысын береді: ж ү рісі (марштық , 
сергектік, спорттық, салтанатты, пруж иналық , қ алыпты -жай); қадам 
(биік, жай, кең, қ атты, нық , дө ң гелене); сек іру (ж ең іл, энергиялық  
қолды қ озғ алту, шапалақ та у; түрлі заттармен бірге қ озғ алу (доппен, 
лентамен, жалаушалармен); бидің элементтерімен (айналу, қ адымдау) 
қазіргі балалардың  бал биі , т.б.) 

Үш ін ш ісі ,  дене қозғ алысын басқ ару білік тілігін  
қалыптастыратын бағ ыт: яғ ни, қ озғ алысты ауыстыру, ж ылдам ж ә не 
дәл т оқтау , т.б.                     [4, 124]. 

Сабақта оқ ушылардың  музык алық -ритмикалық қ ызметін  
ұйымдастырудағ ы мұ ғ алімнің  ә зірлігі к ө п р өл  атқарады.  

Барлық қ озғ алысты мұ ғ алім балаларғ а к ө рсетуі тиіс, ә сіресе                  
1 және 2 к ласс оқ уш ылары ү ш ін қ аж е т, тек қана баяндау оң  нә тиж е 
бермейді. Қозғ алысты к ө рсету музык ағ а деген эмоциональды сезімін 
оятады. Қозғ алысты ү йрету процесінде бейнелі сө здер, баяндаулар, 
мәтін ж аттаулары орындалады. Нақ ты қ озғ алысты ү йретудегі 
салыстырулар оқуш ылардың  қ имылды музык а мен дұрыс орындауына 
көмек теседі. Орындау к езінде педагог баланың  бұ рын болмағ ан 
қимылды, олардың  мә нерлілігіне ж етіп ж аң аш а орындауына 
көмек тесуі к ерек . Музык алық -ырғақ тық  қ озғ алыс туралы айта к еліп, 
оның сабақ тың  басқ а элементтерінен бө ліп қ арауғ а 
болмайтындығын баса айту к ерек  [4, 128 -129]. 

Музыкамен қозғ алысты ұ йымдастыруда оқ ытудың  техник алық  
құ ралдарын к ең  тү рде пайдаланғ ан ж ө н деп есептейміз. Бұ л 
оқушығ а таныс шығ арманың  жаңаша естілімін қ амтамасыз 
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етеді, педагогке қозғ алыстың  орындалуының  сапасын қ а дағалауғ а, 
ондағы қ ателерді тү зетуге ж ағ дай туғ ызады. Бұ дан да басқ а 
техникалық қ ұ ралдарды қ олдануда мұ ғ алім бірік тірілген 
шығармашылық  процесс ж ү реді (ә нді сахналандыру, музык алық -
ойын, т.б.) 

 
Музыка сабақтарында қ озғ алысты пайдалану тә сілдеріне 

тоқталсақ , музыкалды-ритмикалық қ озғ алыс баланың  к ө рк емдік  
дамуын байыту үш ін к ерек . Алдымен оқ уш ылар қ озғ алыс дағ дылары 
туралы көріністер алады. Қ озғ алыстың  қ арапайым элементтеріне 
шапалақтау мен аяқ ты бір орында қ озғ алту (притопы) ж атады. 
Осылардың к ө мегімен оқ уш ылар әуеннің  ырғ ағ ын  айыра алады. 
Шапалақтау мен бір орындағ ы қ адымдау музык аның  ырғ ақ тық  
суретін беруге жеңіл. Олар мек еме іш інде ж аттығ ып, ш артты 
музыкалық дыбыстарғ а ү йреніседі. Осыдан к ейін оқ уш ы ж аттық қ ан 
күйде ж аттығ уларды мең гереді, сабақ та тапсырм алар беріледі, 
музыкалық бейненің  ерек шелік теріне орай, қ озғ алыстары реттеледі. 
Мысалы: марштық ә уенге, спорттық  ә уенде -сергек; ойыншақтармен 
жеңіл, ә ск ери ә уенмен - кең қ адымдап , т.б. 

Балалардың музык алық  дамуы ә рқ айсысының  ө з мү мк індік тері 
бар музыкалық іс-әрек етті ұ йымдастырудың  формаларына 
байланысты. Балалардың іс -әрек еттері арқ ылы олардың  музык алық  
шығармашылығ ы, қ абілеті, білім ж ә не білік тілігі дамиды.  

Тек іс-әрек етте ғ ана қ абылдау, ес, ойлау, қ иялдау, сезіну 
қабілеттері айқ ындалады; білім игеріледі;  жаңа қ ызығ уш ылық пен 
сұраныс туындай бастайды. Қ айсыбір іс -әрек ет болсын , саналық пен 
мақсатқ а бағ ыттауш ылық ты талап етеді. Баланың  саналылығ ы ө з 
қатарындағ ы балалармен ж ә не ү лк ендермен бірлеск ен іс -әрек етінде 
қалыптасады. Мұ нымен балалар ө зін  ж ә не ө згені тануды үйренеді, 
біліктілікті иемденеді (С.Л.Рубинштейн) [6, 15]. 

Музыкалды-ырғақ тық  қ ызметте тек  музык алық  дамуғ а к ө ң іл 
бөліп қ ана қ оймай, баланың  к ө рк емдік  талғ амы мен қ озғ алыс 
мәдениетін де еск еру қ аж ет. Музык алық  даму принциптері, 
музыкалық форма турал ы көріністер ырғ ақ тық  қ озғ алыстың  
көмегімен бек иді. Ең  к ү рделі тә сіл топпен, қ имылды алмастыру болып 
табылады 

Әл-Фараби музыканың дене, тә н денсаулығ ы ү ш ін де пайдалы 
екендігін айтады. Бұл ж ерде ол медициналық  к ө зқ арастарына 
тоқталады, оның   к ең есі бойынша , шығыс дә рігерлері сендіру ә дісін 
емдеу кезінде пайдаланған. Музык ада к едергі болса, ж анда да к едергі 
бар.  

Музыканың негізгі мақ саты – адамның эстетик алық  қ аж еттілігін 
қанағ аттандыру.  

 «Музыканың ұ лы к ітабында» Ә л-Фараби адамға музык алық  ә сер 
етудің ү ш  түрін к ө рсетеді. Оның  бірінш ісі – адамға ж ай ғ ана рахат 
сезімін тудырады. Ол жанға ә демі, тыныш сезім туғ ызады, ол біздің  
есту мүшелерімізге ә сер етеді.   Ек інш ісі – құ марлық ты, ынтық –
іңк ә рлік ті тудырады. Үш інш і тү рі  - қиялды оятып, санада небір 
ғаж айып бе йнелердің тоғ ысуына ж ағ дай ж асайды.  Бұ л музык аның  
түрі біздің  қ ұ марлық тарымызбен, біздің  ж анымызбен к ө рінеді. Осы 
үш   ж ә йтк е ие болғ ан музык а кемеліне келген музыка 
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болады,  мұндайда ол бізге к ү шті ә сер етеді».  
В.А.Сухомлинский: музыка – дыбыс пен шудың көрінісі емес, ол 

жастарды адамгершілік пен парасаттылыққ а, ерлік  рухында 
тәрбиелеудің  ерек ше қ ұ ралы» деп есептеген.  

Музыка арқылы ж ек е тұ лғ аның  рухани ә леміне мақ сатты тү рде 
әсер ету ү ш ін, алдымен оқ уш ылардың  ө нер шығ армасына деген 
қызығ уш ылығ ын оятып, он ы көре, ә серлі тың дай, қ абылдай білуге, 
көрк емдік ті, ә демілік ті  сезіне білуге баулу қ аж ет. Бұ л қ асиеттер ж ек е 
тұлғ аның  бойында ө нер туындыларымен ж ү йелі қ атынаста болып, 
өнертану туралы білім алғ ан к езде к ө рінеді, қ алыптасады, дамиды.  

Музыка сабақтары ө те әсерлі сезімдерді оятып, музык а 
мұраттарын қ алыптастырып, бала тә ртібіне ық пал етеді. Музык аны 
тыңдау, ә н салу балалар ү ш ін ө негелік -әсемдік  мә ні бар, себебі 
көтерің к і к ө ң іл, ерж ү рек тік  сезімдерден ортақ  ә сер алу оларды 
рухани өрлеу ү стінде бірік тіреді ж ә н е топтастырады. Сондықтан 
саналы тәртіп пен мінез -құ лық тық  тә рбиені к ү шейту ү ш ін 
музыкалық пә ні бағ дарламасында халық  ә ндерін игеруге ү лк ен мә н 
берілген. 
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In the article examined methodology application musically-rhythmic 
motion on the lessons of music. 
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Задачи, стоящие перед современной  школой требуют 
совершенствования существующих и внедрения новых 
образовательных технологий. Преимущества использования ИКТ 
(информационно-коммуникативных технологий) в обучении 
неоспоримы: это и возможность оперативного контроля знаний, и 
внесение элемента занимательности, повышающего интерес к 
обучению, и создание условий для индивидуальной работы, 
формирования навыка самоконтроля и самооценки. Применение 
электронных ресурсов органично сочетается с использованием 
проблемных, исследовательских, игровых методов обучения, позволяет 
оптимизировать возм ожности традиционных форм деятельности 
учащихся, что способствует развитию мышления и творческих 
способностей учащихся.  

Учитель уже сегодня может использовать информационно-
компьютерные технологии во многих направлениях своей 
деятельности. Это и использование информационных ресурсов 
Интернет, и оптимизация работы по подготовке к урокам. 
Систематическое использование ИКТ позволяет: 

• сократить время на составление планов уроков, отчетов, 
анализов;  

•  быстро и качественно готовить и тиражировать 
дидактические пособия, раздаточный материал; 

• создавать задания для проверки и контроля усвоения 
материала; 

• оперативно обмениваться опытом работы и методическими 
материалами с коллегами. 

Включение в учебный процесс цифровых образовательных 
ресурсов позволяет успешнее решать различные дидактические 
задачи, повысить учебную мотивацию учащихся и включить их в 
активную познавательную деятельность. 

Процесс информатизации нашей школы обеспечил оснащение её 
современной компьютерной техникой (три кабинета имеют 
интерактивные доски), предоставил доступ к компьютерам педагогам 
и учащимся.  

Для внедрения информационных технологий в практику работы 
требуется, конечно,  пройти обучение на курсах «Пользователь ПК» и 
«Базовая ИКТ подготовка учителя», что и сделали учителя нашей 
школы.  

Таким образом, сложились условия для активного использования 
возможностей ИКТ–технологий в образовательном процессе и в 
большей степени на уроках русского языка. 

Изучению русского языка в школе по программе отводится мало 
часов, но несмотря на это ИКТ –технологии с успехом применяются 
учителями. Для многих учащихся школы  русский язык, а в частности 
его составляющая часть – изучение орфографии, является одним из 
самых сложных предметов. Поэтому возникла необходимость 
сформировать у детей заинтересованное отношение к процессу 
овладения орфографическими навыками и умениями, развивать у них 
познавательный интерес. Для эффективного обучения орфографии 
необходимо многократное и разнообразное использование наглядности 
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на разных этапах работы над понятием, включение большого 
количества различных упражнений для закрепления навыка. С этой 
целью внедряются в учебный процесс электронные средства обучения.  

На уроках русского языка компьютер, электронные учебники 
используются как источник учебной информации, наглядное пособие, с 
качественно новым уровнем возможностей мультимедиа, тренажер, 
средство диагностики и контроля. 

Включение в процесс обучения электронных динамических схем и 
моделей, таблиц, красочных иллюстраций и т.д., позволяет усилить 
продуктивность визуальной среды.  

Практика работы с использованием компьютерных технологий 
определила несколько вариантов уроков с ИКТ.  

Так, в демонстрационном режиме на уроке используется один 
компьютер и мультимедийный проектор, выводящий на экран нужную 
информацию, чаще всего в виде слайдов. 

Для организации индивидуальной работы урок проводится в 
мультимедийном кабинете казахского языка, где у каждого ребенка 
есть возможность заниматься самостоятельно за персональным 
компьютером.  

Комбинированный режим позволяет сочетать эти формы работы 
на одном уроке.  

Во время проектирования урока с применением компьютера 
важно продумать цель, задачи и целесообразность использования ИКТ, 
структуру урока, формы организации деятельности учащихся и 
контроля усвоения материала. 

При наличии цифровых образовательных ресурсов компьютерные 
технологии можно использовать на всех этапах процесса обучения: при 
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле 
ЗУН. 

В ходе изучения нового материала обычную доску заменяет 
электронный экран, учитель организует и направляет учебный процесс, 
а компьютер и проектор обеспечивают демонстрацию материала с 
помощью видеоряда, звука или текста. Использование видеотехнологии 
позволяет повысить роль наглядности, дает учащимся более полную и 
достоверную информацию об изучаемых процессах, включает их в 
активную работу. 

На этапе закрепления, используя компьютер, можно проследить 
уровень усвоения учебного материала. Для этого класс обычно делится 
на группы каждая, из которых работает в своем режиме. 

При повторении, обобщении и систематизации знаний 
используются графические возможности компьютера, программы-
тренажеры, которые помогают ученику самому определить степень 
усвоения материала, исправить ошибки. 

При проверке и контроле знаний компьютерные технологии по 
сравнению с традиционным подходом имеют существенное 
преимущество, оценка становится более объективной. 

К сожалению, для начальной школы качественных обучающих 
программ разработано недостаточно. В своей работе я пользуюсь 
электронным учебным изданием по русскому языку «Наставник», 
включающий материал со 2 по 4 класс. В комплект входят 
диагностические, коррекционные, проверочные тесты, диктанты 
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и задания занимательного характера. Данная программа помогает 
реализовать дифференцированный и индивидуальный подход в 
обучении, каждый ученик работает в удобном для него режиме 
(фиксированный контроль, помощь, контроль), ритме (выполнив 1 тест, 
он может перейти к следующему). Материалы этого диска мы часто 
используем на этапе отработки знаний, умений и навыков, что 
значительно повышает качество обучения. Кроме того, мною были 
выполнены в программе «Конструктор сайтов» тесты, охватывающие 
полный курс русского языка для начальной школы. Эти тесты 
представлены в электронном виде, что значительно облегчает проверку 
выполнения работы, позволяет использовать их многократно, 
экономить бумагу и краску для принтера. Дети наглядно видят 
результат своей работы сразу же после ее завершения. 

На уроке отработки умений ставить знаки препинания при 
однородных членах предложения ИКТ использовались как для 
индивидуальной, так и для фронтальной работы. 

На основной части урока класс делится на две группы: 
1 группа: 
1. Работа в парах.  
Учащиеся выполняют работу на карточках, составляют 

предложения с однородными членами из предложенных вариантов. 
Проверка выполнения работы, выбор лучших вариантов. 
2. Индивидуальная работа. 
Работа на карточках. Постановка знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 
2 группа: 
1. Индивидуальная работа с ПК.  
Учащиеся выполняют тест «Однородные члены предложения» в 

режиме «Фиксированный контроль» (нахождение предложений с 
однородными членами). 

2. Выполнение теста «Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами» в режиме «Контроль». 

Через 10 минут группы меняются местами. 
На этапе обобщения материала в работу включается весь класс. 

На экран подается изображение различных вариантов динамических 
моделей предложений с однородными членами. После фронтальной 
работы по обсуждению постановки знаков препинания высвечивается 
правильный вариант ответа. Затем учащиеся находят в своих 
карточках примеры предложений, соответствующие данной схеме. 

Отличную  помощь оказывает компьютер в разработке уроков по 
развитию речи. Например, на уроке по теме «Сочинение по картине И. 
Шишкина «Рожь» использовалась энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 
электронная презентация, включающая репродукции картин и 
информацию о творчестве художника. Мультимедийные возможности 
диска «Третьяковская галерея» позволили учащимся при рассмотрении 
картины прослушать интересную лекцию специалистов. Ребята узнали 
о художнике много нового, увидели его замечательные картины, 
включились в работу над сочинением с большим желанием и 
интересом.  

На уроке по теме «Текст, тема, заголовок» для фронтальной 
работы использовалась электронная презентация, которая 
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позволила моделировать текст, совершенствуя его. 
При планировании занятий с использованием ИКТ важно в 

качестве структурной единицы рассматривать не один урок, взятый 
изолированно, а учебную тему, состоящую из нескольких уроков. 

При составлении тематического планирования, мною были 
отобраны 17 тем, на которых применение ИКТ способствовало большей 
эффективности усвоения материала. 

Внедрение информационных технологий в процесс обучения 
проводилось с учетом санитарно-гигиенических норм, что 
обеспечивает здоровьесберегающий режим обучения. Так, в течение 
недели количество уроков с применением ИКТ не превышало 3—4 
уроков. Индивидуальная работа за компьютерами строго 
регламентировалась и составляла не более 10—15 минут. В течение 
урока проводились физкультурные минутки и зарядка для глаз. Кроме 
того, смена видов деятельности способствует снижению утомляемости 
учащихся. 

Возможность использовать ИКТ в процессе обучения помогает 
научить каждого ребенка, учитывая разный уровень обучаемости, 
свойства памяти, мышления и внимания. Использование ИКТ 
позволяет дифференцировать процесс обучения, например, учащиеся с 
более высоким уровнем развития могут при помощи компьютера 
углублять свои знания, выполняя упражнения повышенной трудности.  

Применение на уроке компьютера позволяет учителю за короткое 
время получать объективную картину уровня изученности по теме 
материала и своевременно скорректировать результаты. Таким 
образом, применение компьютера на уроках в начальной школе 
представляется целесообразным и перспективным. 

Применение новых технологий обучения  
на уроках русского языка 

Пусть в школе будущего не будет мертвой тишины на уроках. 
Каждый ученик может высказать свое мнение, доказать его, 
поспорить с другими. Зачем разделять обучение и общение?  

В настоящее время с введением новых технологий обучения 
изменился подход к организации учебной деятельности. Вопросы к 
организации мыслительной деятельности школьников относятся к 
одной из наиболее актуальных проблем, включающей социальные 
аспекты.  

Методическая цель любого урока в системе развивающего 
обучения Л.В. Занкова – создание на уроке условий для проявления 
познавательной активности учеников.  

В системе Л.В.Занкова выделяются 5 принципов: 
1. Обучение на высоком уровне трудности (с соблюдением меры 

трудности). 
2. Ведущая роль теоретических знаний. 
3. Быстрый темп изучения материала. 
4. Осознание процесса учения учащимися. 
5. Достижение наивысшего возможного результата в общем 

развитии всех учеников, в том числе сильных и слабых. 
Эти принципы необходимо соблюдать на уроках.  
Рассмотрим, как эти принципы я использую на уроках. 
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Первый принцип - обучение на высоком уровне трудности (с 
соблюдением меры трудности), требуют поиска ответа с опорой на 
имеющийся уже опыт, а также самостоятельной формулировки ответа.  

Например, тема: Словообразование 
Я предлагаю детям подобрать по рисунку глаголы с приставками. 

Они записывают эти глаголы, выделяют приставки. 

 
Дети. В слове налить приставка на-, в слове полить приставка 

по-, в слове вылить приставка вы-, в слове перелить приставка пере-, 
и в слове слить приставка с-. 

Учитель. Какой вывод можно сделать из этого задания? Вывод 
прямо-таки напрашивается. 

Дети. С помощью приставки образуются новые слова.  
После этого выходит второй принцип обучения – ведущая роль 

теоретических знаний. 
В процессе работы учащиеся сами вывели правило, постоянно 

обращаясь к теоретическим знаниям о составе слова, слабой позиции 
звука, части речи. Свой вывод они проверяют по учебнику. 

Быстрый темп изучения материала.  
Раскрыть этот принцип хочу с пословицы: «Повторение - мачеха 

учения и родной отец глубокого сна». 
Этот принцип тесно связан с принципом: Обучение на высоком 

уровне трудности с соблюдением меры трудности. Действительно, 
отсутствие многократных однообразных повторений, топтание на 
месте, «пережевывания» одного и того же материала, постоянное 
движение вперед – вот основной смысл этого принципа. Быстрый темп 
отнюдь не является спешкой в изучении того или иного вопроса. Он 
требует только постоянного приращения знаний за счет новых 
поворотов в рассмотрении изучаемых тем. Необходимо иметь в виду, 
что быстрый темп изучения материала не только не сокращает время, 
а значительно его увеличивает за счет постоянного возвращения к 
нему в связи с установлением новых связей, рассмотрением ситуации с 
новых позиций. 

Например, при изучении темы «Правописание Ь после шипящих 
на конце существительных», дети повторяют и обобщают свои знания о 
роли Ь в слове. 

1)Что обозначает Ь в следующих словах? 
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1) обозначает мягкость согласного; 

2) разделительный Ь. 
В русском языке мягкий знак употребляется в трёх случаях. 

Первые два они сейчас повторили. Что за третий случай употребления 
“ь”? Ребята по наводящим вопросам учителя сами открывают 3 способ 
употребления Ь. 

Меч             речь 
        Душ             роскошь 
        Нож             рожь 

Чем похожи и чем отличаются эти слова? (похожи – оканчиваются 
на шипящие согласные звуки, отличаются - Ь на конце). 

Приглядитесь: по какому признаку распределены имена 
существительные? (в 1 столбике все имена существительные мужского 
рода без “ь” после шипящих. Во 2 столбике – женского рода с “ь” после 
шипящих.). 

Учащиеся делают вывод:  
Мягкий знак указывает на род имен существительных, 

оканчивающихся на шипящие согласные звуки. На конце 
существительных женского рода после шипящих букв пишется мягкий 
знак. 

Это и есть 3 случай употребления Ь в русском языке.  
При изучении темы «Состав слова» мы подходим к четвертому 

принципу – Осознание школьниками процесса учения. 
Дети знакомятся с историей возникновения и становления слова, 

как в процессе развития изменялось слово, где в реальной жизни мы 
можем использовать эти слова. Морфемный анализ слов и 
словообразовательные упражнения имеют большое значение и для 
приобретения прочных орфографических навыков, т.к. в основе 
русского правописания лежит морфологический принцип, которым 
определяются правила написания корней, приставок, суффиксов, 
окончаний. Знание учащимися состава слова – залог выработки 
правильного письма. 

Предлагаю выполнить задание. Записать слова в 2 столбика. 
1столбик – с приставкой под- (подо) 

2 столбик – с приставкой  по –  
Подотчетный, подорожник, подождать, подоконник, 

пододеяльник, подобрать, подоить, подогреть. 
Все слова одинаково начинаются. Но у всех слов разные 

приставки. Ребенок как бы проникает в глубину слова, начинает 
искать происхождение слова. 

Опираясь на принцип работы над развитием всех учащихся, в 
том числе и слабых, в своей работе в качестве основного средства 
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индивидуальной работы использую карточки и тесты. 

Задание сильным 
(красные кружочки) 
Запиши слова в 3 группы 
по склонениям    

Задание слабым 
(синие кружочки) 
Запиши слова в 3 группы по склонениям:  
в 1 группу – м.р. и ж.р. – а – я- ; 
во 2 группу – м.р. и ср.р. – о – е; 
в 3 группу – ж.р. Ь- на конце 

Погода, ветер, дождь, тень, пень, дедушка, земля, гнездо, фонарь, 
ручей, поле, восход. 

Дидактическим стержнем урока по этой системе является 
деятельность самих учащихся. Они не просто решают или выполняют 
упражнения, а наблюдают, сравнивают, классифицируют, 
группируют, делают выводы. Это захватывает ребёнка, а, 
следовательно, напрягаются ум и воля, развивается стремление 
довести дело до конца.  

В Азбуке Н.В.Нечаевой есть такое задание: “Соедини парами 
предметы”. Нарисованы: подушка, печка, свечка, хлопушка. И 
учащиеся с удивлением обнаруживают, что ответ тут не один. По 
разным признакам были соединены между собой все предметы: свечка 
и печка, (у обоих есть огонь); подушки и хлопушки ( с начинкой 
внутри); подушки и печка (на них можно спать); свечка и хлопушки 
(бывают на Новый Год).  

Такой подход к деятельности учащихся определяет и характер 
заданий: они должны давать пищу для ума. А это значит, что ученикам 
предлагается не просто писать и вставлять пропущенные буквы, 
применив правила, но и размышлять: какое правило объединяет все 
задания, на какие группы можно разделить слова, по какому признаку 
классифицировать их. 

На уроке создаю проблемные ситуации, коллизии, содержанием 
которых является противоречие (между двумя фактами, новым фактом 
и старой теорией), а признаком – эмоциональное переживание 
(удивление, затруднение). Данный этап завершается решением, т.е. 
открытием нового знания. Например, при изучении темы «Сложные 
слова» прошу детей записать слова в 2 группы: 

РЫБАК ЛОВИТЬ РЫБНЫЙ НАЛОВИЛ РЫБОЛОВ 
Дети записывают слова в 2 группы. А когда доходят до слова 

РЫБОЛОВ, перед детьми возникает проблемная ситуация: «В какую же 
группу записать данное слово?». Данная ситуация способствует к 
обращению пройденного материала. Выделяя морфемный состав 
каждого слова ученики самостоятельно открывают для себя мир 
сложных слов. 

На уроках использую все формы работы: фронтальную, 
групповую, индивидуальную. Фронтальная работа возможна при 
актуализации прежних знаний, являющихся опорой для изучения 
нового материала. Например, при изучении темы «Проверка парных 
звонких и глухих согласных в конце и середине слова», предлагаю 
детям слова: 

ФЛАГ, ПАЛУБА, ГУДКИ, МОРЖИ.  
Выбрать слово, которое, как произносится, так и пишется.  
ПАЛУБА 
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Почему?( гласные и согласные в сильной позиции).  
Выбрать слова с парными согласными, которые требуют 

проверки. 
ФЛАГ, ГУДКИ 
- Почему? (согласные находятся в слабой позиции: на конце слова 

и перед суффиксом) 
- Измените слово МОРЖИ так, чтобы парный согласный был в 

слабой позиции.  
МОРЖ 
Как проверить парный согласный в корне слова и на конце?  
Проблемное обучение позволяет формировать навык 

самостоятельного решения задач, что помогает ученику найти выход 
из нестандартной ситуации. Это в конечном итоге поможет ему найти 
свое место в жизни, адаптироваться в обществе. 

В последнее время коммуникативному воспитанию школьников 
придается особое значение. 

В своей практике я пытаюсь максимально использовать 
возможности урока для развития коммуникативных способностей 
учащихся. Планируя каждый урок, выделяю три составляющих:  

• коммуникативную деятельность, цель которой состоит в 
создании общения на уроке;  

• развитие коммуникативных способностей учащихся, т.е. 
развитие склонностей к установлению эффективного общения;  

• индивидуальная работа с коммуникабельными детьми и 
развитие коммуникабельности в остальных, т. е. обучение 
общительности в процессе обучения.  

В связи с этим, уроки провожу с использованием разных форм 
сотрудничества. Самыми эффективными считаю работу в парах, 
группах. В процессе такой организации деятельности присутствует 
поиск идей и обмен мнениями. Работа в группах позволяет мне 
вникнуть в общение, увидеть каждого в работе. Групповая работа на 
уроках является одним из факторов воспитательного процесса в 
детском коллективе. Мои ученики работают по следующему уставу:  

1. Уважай своего товарища.  
2. Умей каждого выслушать.  
3. Не согласен – предлагай. 
Главная цель групповой работы – приблизиться к изучаемой 

проблеме вместе. Такая работа сплачивает детский коллектив, 
развивает внимание и уважение к суждениям других учеников. Уроки, 
на которых используются групповые виды работы, эмоционально 
оживляют учебный процесс. 

Наиболее эффективными для развития коммуникативных 
способностей считаю следующие виды вопросов:  

• Тренинговые вопросы. Посредством их учащиеся усваивают 
алгоритм выполнения учебных задач, проговаривают алгоритмы.  
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Например, при изучении темы «Состав слова» необходимо 

усвоить алгоритм разбора слова по составу. Предлагаю детям 
разобрать слово повозка по составу. Сначала дети показывают 
различные способы разбора слова по составу: 

 
Затем предлагаю правильный алгоритм разбора слова: 
1. Измени слово и выдели в нем окончание.  
2. Выдели основу слова.  
3. Подбери однокоренные слова. Выдели корень.  
4. Выдели приставку.  
5. Выдели суффикс. 
Работая в группах, дети сами самостоятельно усваивают алгоритм 

разбора слова по составу. 
• Альтернативные вопросы. Они используются при 

тестированном опросе, когда нужно выбрать правильный ответ и 
доказать его.  

К словам верхней строки найдите те, которые будут являться 
проверочными.  

Ост
ров 

Бе
рег 

Р
ыбка 

Ост
ровок 

Бе
режок 

Р
ыба 

Ост
ровки 

Бе
рега 

Р
ыбный 
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Дети находят проверочные слова, доказывают правильность 
своего выбора 

• Вопросы-ловушки. Дети доказывают, что вопрос не имеет 
ответа.  

1. Возьмите две палочки. Сложите из них любую букву. (Т, Х, Л, 
Г.)  

2. Добавьте одну палочку, сложите треугольник.   
3. Из этих же палочек сложите квадрат. (Ловушка)  
• Наводящий вопрос. Это вопрос-подсказка. С его помощью 

ученик быстрее ориентируется и формулирует ответ.  

 
Вывешивается перед детьми наборное полотно, в которое 

вставлены картинки с изображениями автомобилей, пирамидок, 
мишек, неваляшек.  

“Представьте себе, что вы пошли в магазин со своей младшей 
сестрой, чтобы купить для неё игрушку, какую она попросит. 

Миша, твоя сестрёнка попросила купить пирамидку. Она сказала 
так: “Купи мне пирамидку не с синим колпачком и не маленькую”. Как 
ты думаешь, которая из пирамидок понравилась твоей сестре? Почему 
ты так думаешь? 

Таким образом, вопросы и ответы на них действительно 
выполняют роль механизма формирования коммуникативных 
способностей учащихся. В них бьется живая мысль, рождаются 
чувства и отношения. 

Усилению познавательной активности учащихся при работе над 
словарными словами помогают творческие словарики. 
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Но самым главным в своей работе по системе Л.В.Занкова я 

считаю то, что обучение по этой системе позволяет ежеминутно 
проводить воспитательную работу с учащимися, т.к. обучение 
органично слито с воспитанием. Какая смелость – взяться за работу с 
незнакомым материалом! Какое старание, во что бы то ни стало 
выполнить задание – ведь сказано же: «Вы все сможете!», «Все 
справитесь». 

Закончить своё выступление мне хотелось бы словами                    
Л.В. Занкова, которые стали девизом всех творчески работающих 
учителей: «Делать завтра лучше, чем сегодня». 
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*** 

Мақалада автор балалардың ж ек е ж ұ мыс ж асап, өз -өзін 
бақылауы мен бағ алауына ү лк ен мү мк індік  т уғ ызат ын ж аң а 
технологиялардың орыс т ілі сабағ ында  қолданылуы ж айында 
мысалдар келтіре отырып, сөз қ озғ ағ ан.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ӘОЖ  372.879.6 
Исмагулов К. - Қазақ ст анғ а ең бе к сіңірген ж ат т ық т ырушы,  

доцент, М.Өт емісов атындағы БҚ МУ  
 

МЕКТЕПТЕГІ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫ РУ Ж ӘНЕ Ж АСӨСПІРІМД ЕРД І  
ӘЛЕУМЕТТЕНД ІРУ 

 
Әлбетте «Жек е адамды ә леуметтендіру» деген термин                           

ХХ ғасырдың  40 -жылдары пайда болды. Ал алпысыншы жылдары 
оған отандық  философтар, социологтар, педаго гтар мен психологтар 
араласа бастады. 

Әлеуметтендірудің  екі жақты мағ ынасы бар. Бірінш іден , ол - 
қоғ ам мен ж ек е адамның  қ арым -қатынасы, адамдық  тә ж ірибелерді 
өмірде қ олдану. Әлеуметтендіру  - адамның қ оғ амдағ ы ө мірге 
бейімділігі, топтарда, ұж ымдарда ә леумет тік қаж етті қ асиеттерді 
меңгеру. Ек інш і ж ағ ынан, ол  - жеке адамның қ алыптасуы ж ә не 
дамуы. Бұл - өте к ү рделі ж ә не қ арама -қайш ылық тарғ а толы 
құ былыс. Ол ө мірде болып ж ататын ә р тү рлі к ездейсоқ  ж ағ дайларғ а 
байланысты. Отбасының бұ қ аралық  ақ парат қ ұ ралдарының  діни 
орындарының, ә ск ери тә ртіптердің тік елей ә сер етуі мү мк ін.  

Болашақ ұ рпақ ты ә леуметтендірудің  негізгі қ ұ ралы, ә рі 
бастапқы қ олбасш ысы деп білімді айтуғ а болады.  

Ежелден бері дене шынықтыру   білімінің аж ырамас бө лігі  болып 
табылады. Дене шынықтырусыз жеке адамның дамуы мү мк ін еместігі  
тарихтан белгілі. Ерте жасынан дене шынықтырумен айналысу, 
адамның денесіне ғ ана емес оның  сана -сезіміне, ішкі жан дүниесіне 
қатты ә сер етеді. Ол ж ек е тұ лғ аның  қ оғ амдағ ы ө мірдің  ә р 
салаларына араласуына әк еп соғ ады. Мек те птегі дене шынықтыру 
әлеуметтендірудің  бір сатысының  ең  қ аж етті процесі деп білу к ерек . 
Мәселе дене шынық тыру ж ек е адамның  денсаулығ ын, тө зімділігін  
арттырып, спорттық формасын сақ тап қ алуда ғ ана емес. Ол 
оқушының  ж ек е тұ лғ асы болып қ алыптасуына, толық қ анд ы азамат 
болуына күшті ә сер етеді. Әрине, ол ү ш ін мамандандырылғ ан 
педагогтардың ж етек ш ілігі ө те қ аж ет.  Сонымен қатар, мек тептегі 
дене шынықтыру салауатты ө мір салтына бейімделуіне бірден -бір 
жауапты пән болып табылады. Бұ л бағыт - өск елең  ұ рпақ тың  
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нашақор лыққ а, маск ү немдік к е, ш ылым шегуге ә уестенуі ү ш ін, 
оларды өлім мен ө мір арасындағ ы проблемаларғ а ә к елмеуі ү ш ін 
жасалынған. Спорттық  ү йірмелер, дене шынық тыру к лубтары, 
мектептегі секциялар, балалар мен жасөспірімдерге арналғ ан 
спорттық мек тептер оқ ушыларғ а  қорш ағ ан ортадағ ы ж ағ ымсыз 
әрек еттерден қ орғ ауғ а к ө п к ө мек терін тигізеді. Бірақ , ө к ініш к е 
орай бұл к ө мек  ө те аздық  етіп  отыр. Мек тептерде дене шынық тыру  
пәніне,  спорттық ж арыстарғ а сабақ тан тыс өт кізілетін әр тү рлі 
спорттық іс -шаралар мен жарыстарға к ө п көң іл бө лінуі к ерек . Бұ л 
сабақ мамандандырылғ ан педагогтардың  к ө мегімен оқ ушыны ө з 
бетімен өмір сү руіне, ө зінің  алтын уақ ытын бағ алай білуіне, к ү н 
тәртібін дұ рыс ұ йымдастыруына ө з -өзіне бақ ылау ж асап, сын к ө збен 
қарауына ж ол ашады. Дене шынық тыру сабағ ында ғы ә р тү рлі 
ойындар оқушыны тек  татулық  пен бірлік к е ғ ана шақ ырып қ оймай, 
оның сана -сезімін өмірдегі ә р тү рлі ж ағ дайлардан оң ай шығ ып 
кетуіне көмек теседі. Ал егер оқ ушы ж ек е бір спорттың  тү рімен 
айналысса, ол өзінің  ішк і дү ниесіне ү ң іліп , мінез -құ лқ ын дұ ры стап, 
жасаған қ ателік терін сараптап, оны қ айталамауғ а ү йренеді. Дене 
шынықтырумен ж ә не спортпен айналысу оқ ушыны адал, ар намысы 
жоғары іш к і де сыртқ ы ж ан дү ниесі нің   бай болуына әсер етеді. Олар 
отансүйгіш  елі ү ш ін қ андай ж ағ дайда да ө з -өзіне берік  болады . Тек 
қана спорт алаң дарына ғ ана емес, ө мірде де ө з к ү штерін ің  
жемістерін көретін болады. Мұ ндай қ асиеттер қ азіргі егемен 
Қазақ станымыздың   ж ас ұ рпақ тарына ө те қ аж ет.  

Мектептегі дене шынықтыру негізінен ж ек е адамды 
еңбек сү йгіштік к е, басқ алард ан әрқ ашанда а лда болуға тә рбиелейді. 
Спортпен айналысатын бала достыққ а берік , ә ділетті , әсемдік к е ә уе с, 
ерік-жігері жоғары болады. Олар ж арнамалап айтылып ж ататын арақ -
шарап, темекі, одан да басқа миғ а к ері ә сер ететін ә р тү рлі ойындар, 
зиянды әдеттерден аулақ  болады.  Әдепті сұ лулық қ а ж ақ ын, іш к і 
сарайы бай ұрпақ  тек  дені сау болуы к ерек .  Қ азіргі ж арық тық  
заманда мектептегі дене шынықтыру пә ніне мемлек ет тарапынан, 
қоғ амдық  ж ә не ж ек е адамдардан к ө п қ олдау қ аж ет.  

Еліміздегі көрк ейту ү ш ін, ө рк ениетті елдер қ атарына қ осы лу 
үш ін ең  басты  құ рал жастарымыздың  денсаулығы, ж андары мен 
пәндерінің  тазалығ ы болып табылады.   

*** 
В статье говорится о значении физической культуры в школе и 

рассматриваются вопросы социализации подростков. 
 
 

ӘОЖ  37.01:811.111 
 

Қосуақ ова  С.Ж .  - мұғ алі м,   
№33 орта жалпы жалпы білім беретін мектеп 

 
АҒЫ ЛШ Ы Н ТІЛІН ОҚ Ы ТУД А  АҚ ПАРАТТЫ Қ  ТЕХНОЛОГИЯНЫ  

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМД ІЛІГІ  
 

Мектепте оқытуды ұ йымдастыратын бірден -бір нұсқ а сабақ  
болса сабақтың  нә тиж елі болуына ықпал ететін нұ сқ а – сол 
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сабақты ө тк ізудің  ә ртү рл і әдіс -тәсілдері, яғ ни ж аң ашыл сабақ . 
Қазіргі к езде оқ у -тәрбие ж ұ мысының  тиімділігін арттырудың  ж аң а 
технологиялары өмірге к елді.  

Жалпы білім берудің мақ саты – терең білімнің , к ә сіби 
дағдылардың  негізінде ерк ін бағ дарлай білуге, ө зін -өзі дамытудағ ы 
адамгершілік тұрғ ысынан ж ауапты ш еш імдерді қ абылдауғ а қ абілетті 
жеке тұлғ аны қ алыптастыру, яғ ни ж ек е тұ лғ аны қ алыптастыруғ а 
негізделген, ақпаратты технологияны терең  мең герген, ж ылдам 
өзгеріп ж ататын бү гінгі заманғ а лайық ты, ж аң ашыл тұ лғ аны 
қалыптастыру.  

Оқытудың  тиімді жолдары оқытудың  ә р тү рлі ә дістері арқ ылы 
анықталады.  

Жаңа ақ параттық  технологияның  негізгі  ерек шелігі – бұл 
оқушыларғ а ө з бетімен немесе бірлеск ен тү рде шығ армаш ылық  
жұмыспен шұ ғ ылдануғ а, ізденуге, ө з ж ұ мысының  нә тиж есін к ө ріп , 
өз - өзіне сын к ө збе н қарауына ж ә не ж етк ен ж етістігінен лә ззат алуғ а 
мүмк індік  береді. Ол ү ш ін мұ ғ алім ө тк ізетін сабағ ының  тү рін дұ рыс 
таңдай білуі қ аж ет  

Ағылшын тілі пә нін оқ ытуда да ақ параттық  технологияларды 
қолданудың  мү мк індік тері ө те мол ек енін сабақ  беретін  
сыныптырымда көз ж етк іздім.  Мүмк індік терін қ олдана отырып пә нге 
деген қызығ уш ылығ ын арттырып, сө здік  қ орын дамыту, тақ ырыпқ а 
сын көзбен қ арау, анализ ж асау ж ә не дә лелдеу қ абілеттерін 
дамытуға мү мк індік  туады.  

Ақпаратты технологияның  негізгі к ө зі:  
*компьютер 
*интерактивті тақта  
*интернет 
*электрондық оқ улық тар  
Ағылшын тілін оқ ытуда ақ паратты технологияларды мынадай 

мақсаттарда қ олдану тиімді : 
1.Алфавитті дұрыс мең герту.  
2.Орфографияны дұрыс оқ ыту.  
3.Дұрыс оқ у дағ дысын қ алыптастыру.  
4.Лексиканы меңгерту.  
5.Фонетиканы меңгерту.  
6.Грамматикалық қ ұ рылысты мең герту.  
7.Оқушының  ойын дамыту,  яғни дұ рыс ж азу,  дұрыс айту, 

дұрыс оқ и білу дағ дыларын     қ алыптастыру  
Мәселен, 5 -сыныпта танысу, мекен-жайы, жыл мезгілдері, күн -

ай аттары, реттік сан есімдерден басталады.  Оқушылардың   түсініп , 
есте сақтауын қ амтамасыз ету мақ сатында  интерак тивті тақ таның  
көмегін пайдаланамын. Тақ таның  сурет салу редак торы арқ ылы 
тақтада алынғ ан ж аң а сө здерді ребус тү рінде беремін, оқ ушылар сол 
ребусты шешеді. Келесі сабаққ а ө здері де ребус ойлап тауып , тақтағ а 
салып, басқа оқ ушылардың  шешуін сұ райды.  Ал жоғары сыныптарда 
мәтінмен ж ұ мыс бө ліміне тоқ талатын болсақ , мысалы 7 -сыныпта 
“Тағамдар”  (авторы Аяпова Т.) - бұнда оқ ушыларғ а ә уелі слайд 
көрсету арқ ылы мә тінге байланысты ж аң а ақ параттармен таныстыра 
отырып,  тарихына немесе мағынасына ерек ше тоқ талып, мазмұ нын 
меңгеруіне к ө мек тесемін. Яғ ни оқушы интерак тивті тақ та 
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арқылы мү мк індік терін ә р тү рлі ж аттығ улар ж асау ақ ылы, 
мәтіндерді оқ у, оларғ а қ ойылғ ан талаптарды орындау арқ ылы 
өздеріне пайдалы оқ у матер иалдарды оқып ү йренеді. Бұ дан 
байқағ аным: бірінш іден сабақ та мұ ғ алімге қ олайлығ ы, уақ ыт 
үнемділігі  (грамматика және фонетик алық  ж аттығ уларды, 
кестелермен сызбаларды тақтағ а ж азып ж атпай) тапсырманың  саның  
көбейтуге, оқ уш ы дең гейіне қ арай бір уақ ытта (мысалы оң ж ақ   
деңгейі ж оғ ары, сол ж ақ  дең гейі тө мен) ек іге бө ліп тапсырмалар беру. 
Екіншіден, оқушы тақ тамен сабақ  ө тк ізгенде ол басқ алардан 
қалмауғ а тырысып, қ атты қ уанып отырады, ерек ш е сезімі пайда 
болады. Оқушы к ітапты пайдалана отырып , интерактивті тақтан ың 
қаламын қ олданып ж азады. Әр этапты ә р слайдқ а салып ж ек е -жеке 
ашып отырып, этаптарды толық мең гереді. Тақ таның  к ө мегімен 
дайын тестерді оқушы тез орындап береді.  
Компьютермен оқы т уды ң  т и і м ді лі гі  
 Жоғары сыныптарда  оқ ыту ү лк ен қ иыншылық тарғ а ә к еп соғ ады , 
себебі балалар кітап оқып отырғ аннан к омпьютерде к ө бірек  
отырған ды қалайды.  Компьютерді қолдану барысында ө здерін 
қызық тыратын ә р тү рлі мә селелерді шешуге болады ж ә не 
талқылайды к омпьютермен бала ж азады, оқ иды, ә р тү рлі тест терді 
орындауға мү мк індігі  бол ады.   оқуш ылармен п ік ірталас ж ү ргізуге 
болады. Үй тапсырмасы ретінде шығ армаш ылық  топ қ ұ рып,  берілген 
тапсырманы келесі сабақта интерак тивті тақ та арқ ылы к ө рсетуге 
болады. Міне, осындай ақпарат қ ұ ралдарының  к ө мегімен сабақ қ а 
қатысу белсенділігі тө мен оқ уш ылардың да қ ызығ ушылығ ын 
арттыруға болады.  

Электрондық оқ ы т уды ң  ә ді ст ерін е т оп т ы қ  ә ді с ж ә н е 
жеке-дара оқы т у  ә ді сі  ж ат ады . Электрондық оқ улық ты пайдалану 
мұғ алімнің  де ғ ылыми -әдістемелік  потенциалын дамытып, оның  
сабақ ү стіндегі ең бегін ж ең ілдетеді. Оқ ытуд ың ә р сатысында 
компьютерлік тесттер арқылы оқ ушыны ж ек елей бақ ылауды, 
графикалық бейнелеу, мә тіндері тү рінде, мультимедиалық , бейне 
және дыбыс бө лімдерінің  бағ дарламасы бойынша алатын 
жаңалық тарды іск е асыруғ а к ө п к ө мегін  тигізеді. Элек трондық  
оқулық тарды  қарапайым оқ улық тарғ а қ арағ анда пайдалану 
ыңғ айлы ж ә не оларда ө зін -өзі тек серу ж ү йесі бар. Осы элек трондық  
оқулық тың  артық шылығ ы болып табылады. Сондық тан, ө зін -өзі 
тексеру жүйесі оқ уш ы мен оқ ытуш ының  арасындағ ы байланысын 
алмастырады. Электрондық оқ улық т арды пайдалану оқушылардың  
танымдық белсенділігін арттырып қ ана қ оймай, логик алық  ойлау 
жүйесін қ алыптастыруғ а , шығармаш ылық пен ең бек  етуіне ж ағ дай  
жасайды.  Электрондық оқ улық тарды сабақ та пайдаланғ ан к езде 
оқушылар  бұ рын алғ ан білімдерін к ең ейтіп, ө з бе тімен 
шығармашылық  тапсырмалар орындайды. Әрбір оқ ушы таң далғ ан 
тақырып бойынш а тапсырмалар орындап, тестілер белгілеп, к арта 
және сызбалармен ж ұ мыс ж асауғ а дағ дыланады. Элек трондық  
оқулық тар арқ ылы тү рлі суреттер, видеок ө ріністер, дыбыс ж ә не 
музыка тың датып көрсетуге болады.  Өзім беретін сыныптарда 
электрондық оқ улық тарды пайдаланғ ан к езде ә сіресе бастауыш 
сыныптарға ә ріп  ү йрету бө лімінде: 1. Ағ ылшын тілі фонетик асын 
оқыту барысында сө здегі не сөйлемдегі дауысты, дауыссыз 
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дыбыстардың санын анық тау. 2. Сө з құ рамындағ ы к ерек ті ә ріпті 
табу. 3.Жаңа сө здермен ж ұ мыстану, аудармасын табу. 4 Тест арқ ылы 
тапсырманың дұ рыс ж ауаптарын белгілеу арқ ылы оқ уш ыны тез ә рі 
оңай білімін бағ алауғ а болатыны на көз ж етк іздім.  Бұ л, ә рине, 
мұғ алімнің  тақ тағ а ж азып тү сіндіргенінен әлдеқ айда тиімді. 
Мәселен,  білімді бекіту сабағында элек тронды оқ улық  бойынш а тест 
және т.б. бақ ылау тү рлерін ө тк ізуге болады.  

Ағылшын тілі сабағ ында логик алық  ж ү йеге қ ұ рылғ ан 
бағдарламаларды пайдалану арқ ылы ө тілген тақ ырыптардан 
қайталау, пысық тау, мә тін ді оқыту барысында талдау сияқ ты 
тапсырмаларды орындатуға болады.  

Оқушының  шығ армашылық  қ абілетінің  дамуына  (проект 
альбом жасау, реферат жазу)  көмек теседі. Яғ ни оқ уш ы ү немі 
ізденісте болады. Мен сабақтарымда к ө біне ж оғ ары сыныптар 
арасында ағылшын  ж ә не американ ағылшын тілінде  айтылуы 
бірдей, жазылуында өзгешелік  бар сө здер мен сирек  к ездесетін 
сөздерді немесе мағ ынасы бірдей айтылуы  да, жазылуы да әр тү рлі 
сөздерді анық тауғ а ж ұ мыс ж асатамын. Мысалы, оқ уш ыларғ а 
адамның ой сипаттарын қ атыстырып «Досымның  портреті», «Менің 
жанұям», «Мен тұратын қ ала » сияқты шығ армашылық қ а 
бағытталғ ан тапсырмалар  беремін. Әрине оқ уш ы сө зсіз интернет 
көмегіне сү йенетінін  білеміз . Жұмыстарын тек сере отырып, 
нәтиж есінде оқ ушылар ағ ылш ын тілінде ө з ойын ж етк ізуге 
дағдыланатыны н көреміз.  

Сергіту сәтін ұ йымдастырғ ан к езде интернеттен онлайн 
жүйесінде «happy song», «Bingo», т.с.с. әндерді бейнеге қ арап тұ рып 
орындатса, оқушылар сергіп ,  қызығ уш ылық тары оянады. Бір 
жағынан, тілдері ж аттығ ады, ек інш і ж ағ ынан, ағ ылшынша ә ндер 
жаттайды. 

Қорыта к елгенде , жаңа ақ параттық  технологияның  басты 
тиімділігі – бұл мұ ғ алімге ағ ылш ын тілі  сабақ тарындағ ы оқ у ү рдісін 
түбегейлі ө згертуге, оқ ытудағ ы пә наралық  байланысты к ү шейте 
отырып, оқуш ылардың  дү ниетанымдарын к ең ейтуге ж ә не 
қабілеттерін к ө ре білі п, оны дамытуға толық  ж ағ дай ж асауы. Оқ уш ы 
мен мұғ алімнің  қ атынаста болуына, оқ уш ылар к омпьютермен тік елей 
қатысты болғ андық тан ө зін ерк ін сезінеді.  
Оқушы ө з бетінше ең бек тенеді. Өз ең бегінің  нә тиж есін к ө реді. Өзін -
өзі қ адағ алауғ а мү мк інш ілік  туады.  
 

*** 
Данная статья посвящена роли информационно-

коммуникативных технологий при изучении английского языка, 
эффективности применения ИКТ на уроках. В статье 
рассматриваются  проблемы использования ИКТ в образовании. 

В статье говорится об эффективности применения 
интерактивной доски, компьютера, электронных учебников, 
Интернет-ресурсов в образовательном процессе 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий 
на базе Интернет сегодня является одним из важнейших резервов 
повышения эффективности непрерывного образования педагогических 
работников. 
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*** 
This article focuses on the role of information and communication 

technologies in learning English, the effectiveness of ICT in the classroom. 
The paper considers the problem of the use of ICT in education. 

The article says about the effectiveness of interactive whiteboards, 
computers, electronic books, Internet resources in the educational process. 

The introduction of information and communication technologies based 
on Internet today is one of the most important reserves for increasing the 
effectiveness of continuing education of teachers. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ ТАҒ Д Ы РЫ  – БІЗДІҢ ТАҒ Д Ы РЫ МЫ З   

 
ХХ ғасырдың  аяғ ында халқ ымыз  ғасырлар бойғ ы аң сағ ан 

арманына, мақсатына қ ол ж етк ізді. Ұлы арман  егемендік к е ие болып, 
мемлекет құ рдық . Тә уелсіз қ азақ  ж ерінің  арайлап атқ ан ә р таң ы -
осынау дархан даланы  жіті  ақылмен, сірі  тақ ыммен қ орғ ап, сақ тап 
қалғ ан ата -бабаларымыздың ұ лы к ү рес терінің заң ды нә тиж есі.  
Ғасырлар тоғ ысындағ ы 20 ж ыл - Қазақ  ұ лты тарихында ерек ш е 
алтын әріппен ж азылатын ұ лы белес. Дей  тұрғ анмен , қазақ  елінің  
тарихын соңғ ы 20 ж ылмен ө лш еуге болмас. Қ азақ  елі де, қ азақ  ұ лты 
да - Еуразия кеңістігіндегі тамырын терең нен алған байырғ ы ж ұ рт. 
Осынау бақытты к ү нге біздің  ұ лтымызды ж етк ізген, тарихи 
сойымызға сің ген, тамырымызда қ ызыл қ ан боп ж ү гірген, к ө не тү рк і 
замандарынан жадымызда қалғ ан  - мемлекетшілдік, елдік сана. 

Күлтегін еск ертк іш інде  «Тө менде қ ара ж ер ж аралғ анда, екеуінің 
арасында адам баласы жаралған. Адам баласы ү стіне ата -тегім Бумын 
қағ ан, Істемі  қ ағ ан отырғ ан. Отырып, тү рк і халқ ының  ел -жұртын 
қалыптастырғ ан, иелік  етк ен», -деп жазылған к иелі сө здер қ ашан  да 
зердемізде. Осы мемлекетшілдік, елдік сана орта ғасыр ларда Қазақ  
хандығы тұ сында к ө рінді. Орта ғасырларда бір тұтас тү рк і  ә деби 
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тілінен өзіне тә н қ ыпшақ тық  белгісін алып даралана бастағ ан қ азақ  
тілі қазақ  ұ лтының  негізін қ ұ рағ ан тайпаларды бір орталық қ а 
ұйыстырды .   Алтын Орда сияқты алып мемлек еттің  ыдырауы  Қазақ  
хандығын дү ниеге ә к елді. Бұ л  - заңды қ ұ былыс, ө йтк ені Алтын Орда 
жұртының  90 пайызы қ ыпшақ тар болатын. Тарихш ы Махмуд Хайдар 
Дулатидың «Тарихи Рашиди» ең бегінде Қ азақ  хандығ ы 1465 -1466 
жылдары қалыптасты , деп көрсетілген.  Кейінгі замандардағ ы «Қ асы м 
ханның қ асқ а ж олы», «Есім ханның  еск і ж олы», Тә ук е ханның  «Жеті 
жарғысы», одан бергі к езең дерде   Алаш  орда ү к іметінің  
ұстанымдары қ азақ  елінің  қ ұ қ ық тық  мемлек еттілік к е ұ мтылысын  
көрсетеді. Қ иямет -қайым ғ асыры 20 -шы жүзж ылдық та да қ азақ  
ұлты қ аншама қ иы ндықты басынан к еш ірсе де  адамдық ізгілік тен, 
бейбітшіл көзқ арастан айнымай, елдігін сақ тап, ж ер -суын қорғ ап , 
ұлттық  діл мен тілді  ұрпақ тан -ұрпақ қ а  аманаттап  к елді. Бү гінгі 
Қазақ стан  - осы сан ғасырлық  мемлек еттілік  қ ағ идаттар мен елдік  
ұстанымдардың  з аңды мұ рагері.  

Бүгінде ж ас   мемлек етіміз саяси -әлеуметтік  мә селелерді ретімен   
шеше отырып, Елбасы Нұрсұ лтан Назарбаевтың  сарабдал саясатымен 
нығая т ү суде. Осындай ұлы ж олда бү гінде 88 ж ылдығ ын тойлап 
отырған туысқ ан Тү рк ия Республик асының  қ аһ армандық  тар ихы 
бізге үлгі боларлық тай. Кө к ейімізде Мұ стафа Кемал Ататү рік  не істеді, 
халқына не берді, тү рік  ә леміне ү лгі боларлық  не қ алдырды деген 
сұрақ  туындайды.  «Ататү рік тің  туғ ан халқ ына, Отанына сыйлағ ан 
ғаж айып туындысы, тү рік ш е айтқ анда, ш ә һ ә сер, бұ л – «Түр кия 
Республикасы» деп аталатын жаңа тұ рпатты тү рік  мемлек еті. Ал қ азақ  
үш ін  к еремет қ ұ былыс  - ол «Қазақ стан Республик асы» ж ә не 
президентіміздің ж ек е бастамасымен салынғ ан ғ аж айып Астана 
қаласы . 

Түрік  ұ лтының  заманауи ө рк ениетк е ж етуінде Ататү рік тің  
реформаларының маң ызы зор. Бұ л «Ататү рік ш ілдік » деп аталатын 
принциптердің ж иынтығ ы Тү рк ия Республик асының  мемлек еттік  
идеологиясының негіздері болып табылады. Олар мыналар:                              
1) республикашылдық (мемлек еттің  ж ә не ұ лт тың тұ рақ ты тү рде  
республикалық қ ұ рылым ж олымен басқ арылуы); 2) халық ш ылдық  
(мемлекеттің халық  ү ш ін қ ызмет етуі ж ә не оның  халық  тарапынан 
басқарылуы); 3) ұ лтш ылдық  (басты мақ сат – түрік  ұ лтының  мү ддесі 
мен мерейі); 4) мемлекетшілдік (барлық саяси, эк о номикалық, 
әлеуметтік  және мә дени шаралар Тү рк ия Республик асы мен 
мемлекетінің мә ң гі ө мір сү руін ж ә не барғ ан сайын нығ аюын 
қамтамасыз етуге тиіс);                 5) зайырлылық (діннің  мемлек еттен 
бөлек  болуы); 6) революцияшылдық  (тоқ ырауғ а ж ол бермеу, ү немі 
даму, жаңару ү стін де болу, әлемдік  ө рк ениеттен артта қ алмау).  

Бұл алты прицип 1937 ж ылы ресми тү рде Тү рк ия 
Республикасының Конституциясына енгізіліп , к ү ні бү гінге дейін 
өзгертілмей к еледі.  

Біздің еліміздің  ү к іметі де осы қ арайлас ұ станымдар негізінде 
саяси іс-шараларды басшылыққ а алып отырғ аны аян.  Ата 
заңымызда «Қ азақ стан Республик асы ө зін демок ратиялық , зайырлы, 
құ қ ық тық  ж ә не ә леуметтік  мемлек ет ретінде орнық тырды, оның  ең  
қымбат қ азынасы адам ж ә не адамның  ө мірі, қ ұ қ ық тары мен 
бостандықтары», -деп көрсетілген.  
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Ататүрік  т арих ғылымы мен тіл білімі салаларына ерек ш е к ө ң іл 
бөлді. 1931 ж ылы Түрік  тарих қ оғ амы  құ рылды. Бұ л қ оғ ам тү рік  
тарихын жаңаша сипатта, ұ лттық  ж ә не тү рк ілік  мазмұ нда ж азылуын 
мақсат етті де , жақсы нә тиж елерге қ ол ж етк ізді. Жас мемлек еттің  
қалыптасу ж олында  экономикалық ж ә не саяси тә уелсіздік пен қ атар 
ұлттың  рухани тә уелсіздігін де қ амтамасыз ету ү ш ін тарихи 
зерттеулерді тереңдету маң ызды еді. Ататү рік   ұ лттық  намыс -жігерді 
күшейту тек  тарих и санамен ғана іск е асатынын атап к ө рсетті:  
“Түрік  таланты мен қ ұ дір етінің тарихтағ ы табыстары ж арық қ а 
шыққ ан сайын бү к іл тү рік  балалары ө здері ү ш ін қ аж етті қ озғ алыс 
күш ін сол тарихтан табатын болады. Сонымен бұ л тарихтан олар 
тәуелсіздік  п ік ірін де алады да, сол ү лк ен табыстар мен ұ лы 
тұ лғаларды біліп  ө здерінің  бір қ а йдан екенін ойлап ешкімге 
мойынұ сынбайтын болады”-деп жазды.  

Ал Елбасымыздың ә лемдік  ө рк ениеттің  қ ұ рамдас бір тармағ ы 
Түрк і ө рк ениеті ек енін дә лелдеп,  “Түрк і ө рк ениеті, оның  мә ң гі ө ш -
пестей болып, тура мың ж арым ж ылғ а ж уық  уақ ыт бұ рын Еуразия 
құ рлығ ының  тө сін де бедерленген көне ж азбалары – жалпы адамзат 
өрк ениетінің  ү лк ен қ азынасы…”, -деп толғануы к ө п ойларды 
аңғ артса к ерек . «Тарих толқ ынында» атты к ітабында «Егер біз 
мемлекет болғымыз к елсе, ө зіміздің  мемлек еттігімізді ұ зақ  уақ ытқ а 
меңзеп қ ұ рғ ымыз к елсе, онда халық руханиятының  бастауларын 
түсінгеніміз ж ө н»,  - деді. Халқымыз мек ендеген ұ лан -ғайыр 
аймақтағ ы  руханияттың  алты мың  ж ылдық  тарихи дамуын 12 
кезеңге бө ліп к ө рсетті. «...Ұлттық  мә дениетімізді ұ лық тап, бар мен 
жоғымызды тү гендеп, ж ү йелеп, к елер ұ рпақ қ а а манаттау - «Мәдени 
мұра» бағ дарламасының  басты мақ саты болуы тиіс», - деген тарихи 
пікірі  зиялы қауымның  басты қ ағ идасы болып отыр. Сайып к елгенде , 
тәуелсіз мемлек ет тарихын ж асауда Нұ рсұ лтан Әбіш ұ лының  
қаламынан туғ ан дү ниелер уақ ыт ө тк ен сайын тарихи ж ә д ігерлікке 
айналары сөзсіз.    

Ататүрік   1932 ж ылы, 12 ш ілде к ү ні “Тү рік  тілін зерттеу 
қоғ амын” қ ұ рды. Кейін “Тү рік  тіл институты” деп аты ө згерген бұ л 
институт қазіргі таң да тіл саласында маң ызды ж ұ мыстарды атқ арып 
келеді. Ататүрік  ана тілді қ орғ ауды саяси тәуелсіздік ті  қ орғ аумен 
бірдей  дәреж еде қ оя білді. Ол к ісін ің  тіл турасындағ ы мынадай 
қанатты сө здері біздер ү ш ін  ж ол сілтер шамш ырақ  іспеттес. 
Мәселен, «Түрік  Республик асын қ ұ рғ ан – түрік  халқ ы, тү рік  ұ лты. 
Түрік  ұ лты деген сө з – түрік  тілі деген сө з. Т үрік  тілі – түрік  ұ лтының  
қасиетті қ азынасы. Өйтк ені , түрік  ұ лты ө тк ен дегі 
бақытсыздық тардың  іш інде ө зінің  адамгерш ілі гінің, салт -дәстү рінің , 
естеліктерінің, мү дделерінің , қ ысқ асы, бү гін ө зін ұ лт ретінде 
қалыптастырғ ан ө мір дегі барлық нә рсенің  осы қ асие тті тілінің 
арқасында сақ талғ анын к ө ріп отыр. Тү рік  тілі – түрік  ұ лтының  
жүрегі ж ә не ақ ыл -ойы». 

- Ұлттық  сезім мен тіл арасындағ ы байланыс ө те к ү шті. Тілдің  
ұлттық  дең гейде ж ә не бай болуы . Ұлттық сезімнің  дамуына ә сер 
ететін басты құ былыс. Тү рік  тілі – ең ба й тілдердің бірі. Оның  тек  
саналы түрде қ олданылғ аны лә зім. Елін, мә ртебелі тә уелсіздігін  
қорғ ай білген тү рік  ұ лты тілін де ш ет тілдердің  мойынтұ рығ ынан 
құ тқ аруғ а тиіс.  
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– Түрік  тілі – бай да ауқымды тіл, ә р ұ ғ ымды беруге оның  
қабілеті бар. Тек  оның  бар игілі ктерін іздестіру, табу, жинастыру, 
олармен жұмыс істеу к ерек . Тү рік  ұ лтын ж ә не тү рік  тілін ө рк ениет 
тарихынан және мә дениет тілдерінен тыс деп қ араудың  қ андай 
жаман қате ек енін бү к іл ә лемге ә лі к ө рсетеміз.  

–  Ұлттың  ең  белгілі ерек шелік терінің  бірі, ең  қ ұ нды  негіздерінің 
бірі – тіл. «Мен – түрік  ұ лтынанмын» дейтін адам бә рінен бұ рын ж ә не 
міндетті түрде тү рік  тілінде сө йлеуге тиіс. Тү рік  тілінде сө йлемейтін 
адам өзінің  тү рік  қ ауымына ж ә не тү рік  мә дениетіне ж ататынын 
қанш ама қ айталаса да, бұ ғ ан сену дұ рыс болма йды… 

Ататүрік  тіл реформалары ж ақ сы нә тиж е берді . Түрік  тілін  
зерттеу қоғ амы тү рлі ғ ылымдарғ а қ атысты тү рік  тіліндегі 
терминдерді бір жүйеге  келтірді, түрік  тілі араб, парсы тілдерінің 
ықпалынан арылды, ж алпы халық тық  тіл, мемлек еттік  тіл болып 
қалыптасты.   

Біздің елі мізде осы бағытта бірш ама ж ұ мыстар атқ арылды.    
Қазақ  тілі мемлек еттік  тіл болып ж арияланды. Халық аралық  Қ азақ  тілі 
қоғ амы қ ұ рылды. Қ Р Мә дениет министрлігін ің  Тіл к омитеті қ алыпты 
жұмыс ж асап тұ р. Қ азақ стан Республик асы Үк іметі ж анынан 
Терминологиялық к омиссия белсенді ә рек ет етуде, Мемлек еттік  тіл 
порталы ашылды. «Біз барша қазақ стандық тарды бірік тірудің  аса 
маңызды  фак торы ретінде мемлек еттік  тілді одан ә рі дамыту ү ш ін 
барлық к ү ш  ж ігерімізді ж ұ мсауғ а тиісп із»,  - деп Президентіміз  
Н.Ә.Назарбаев атап көрсетті.  

Қазақ  тілі мемлек еттік  мә ртебе иеленген 1989 ж ылдың                   
22-қырк ү йегінен есептесек , содан бері 22 ж ыл уақ ыт ө тіпті. Осы 
жылдарда шекарамызды бүтіндедік , мемлек еттік  ныш андарымызды 
белгіледік, Ата заңымызды қ абылдадық , дегенме н, мемлекеттік тілге 
қатысты негізгі мә селер ө з шеш імін тапқ ан ж оқ . 20 ж ылдың  іш інде 
мемлекеттік тілді үйренуге барлық  ж ағ дай ж асалды. Мил лиондаған 
қарж ы бө лінді, тегін тілдік  к урстар ұ йымдастырылды, оқ у -әдістем елік 
кешендер, оқулық тар, элек трондық  оқ улық т ар көптеп ш ық ты. 
Мыңдағ ан қ ызметк ерлер қ азақ  тілін  оқ ып сертифик ат алды, қ азақ 
қазақ пен ғ ана емес, басқ алар қ азақ пен қ азақ ш а сө йлейтін уақ ыт 
болса да, мемлекеттік тіл мемлекеттің тө ріне ш ығ а алмады немес е 
шығарылмады, тө рге озуына заң ды  талап қ ойылмады . Ү кіметтік 
заңнамалық  қ ұ ж аттар бірінш і ресми тілде ж азылып, қ азақ  тілі ек інш і 
тіл, аударма тіл дәреж есінде қ алып отырғ аны ө тірік  емес.  20 жыл 
бойы мемлекеттік тіл туралы қаншама ж иындар ө тк ізілді, қ анатты, 
әдемі сө здер айтылды, бағ дарламалар қ абылданды. Алай да, сол 
бағдарламалардың  орындалу, орындалмауына  ешк ім ж ауап бермеді.  

Үстем тілге бауыр басып қ алғ ан ж ағ ымпаз элита мен ж аң а іск ер 
қауым мемлек еттік  тіл мә селесіне оң  к ө збен қ арағ ысы к елмеді.  
Ұлттық  мү ддеден бойын аулақ  салғ ан ұ рпақ қ а табыс к ө зі, к ү нк ө р іс 
тілі - орыс тілі мен ағылшын тілі  бірінш і к езек те қ аж ет болып шық ты. 
Бұл туғ ан тілімізді табыс к ө зіне айналдырмай ж ұ лдызы ж анбасы 
анық ек енін к ө рсетеді.  Мемлек еттік  органдар тарапынан заң ды 
негізде қазақ  тіліне қ аж еттілік  туғ ызып, мемлек еттік  тілді бі луді 
міндеттеуді, алдымен, мемлекеттік қызметк ерлерден бастау қ аж ет.  

Конституцияның 7 -бабында «Мемлекеттік тіл — қазақ  тілі» деп  
тайға таң ба басқ андай анық  жазылып тұрса да, ек інш і 
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тармағындағ ы «орыс тілі ресми тү рде мемлек еттік  тілмен тең  
қолданылады» дег ен сөз ана тілдің  адымын аштырмай к еледі. Ресми  
тілдің  мемлекеттік тіл бола алмайтынын Конституциялық Кең ес 
дәледеп берсе де, сол бір           7-баптың ек інш і тармағ ы ана тілін 
менсінбейтін өгей ұ лдарғ а,             қазақ  тілін ү йре нгісі келмейтін 
көзқ а мандарға арқ а сү йер таяныш болып тұ р. Сондық тан 
Конституцияның 7 -бабының ек інш і тармағ ын алып тастау уақ ыты 
жетті. Бұдан орыс тілінің  мә ртебесі тү сіп , қ олданыс аясы тарылып 
қалмайды, керісінше мемлекеттік тілдің қ ұ қ ық тың  негізі бек ей 
түсетіні анық .  

1997 жылы 11 шілдеде қабылданғ ан «Қ азақ стан 
Республикасындағы тіл туралы» Заң ы бү гінгі к ү н талабына ж ауап 
бере алмай отыр. Ол қос тілділік ті қ олдағ ан  заң  болып ш ық ты.  Саяси 
және қ оғ амдық  ұ йымдар мен зиялы қ ауым ө к ілдерінен қ ұ рылғ ан 
жұмысшы тобы «Мемлек еттік  тіл туралы» жаңа заң  ж обасын ә зірлеуде. 
Әсіресе Дос Кө ш ім бастағ ан топтың  заң  ж обасы к ө ң іл қ ұ птарлық . 
2012 жылы қоғ ам тарапынан к ү тіліп  отырғ ан «Мемлек еттік  тіл 
туралы» жаңа заң  қ абылданса, қ азақ  тілінің  мемлек еттік  мә ртебесін 
көтеруге сү йініш  болар деп ү мітте неміз. Заң ж обасының  
қабылдануына билік  те мү дделілік  танытуы қ аж ет . 

Бірлік пен түсіністік , тө зімділік  арқ асында Тә уелсіздік тің                      
20 жылдық тойына толағ ай табыстармен к еліп отырмыз. Несібе 
бірлікпен артады, ынтымаққ а ырыс бітеді. Сол бақ -дәулетті ұ стап 
тұратын – тіл. Қазақ стан ел бірлігі док тринасында  «Тіл саясаты елде 
әлеуметтік -лингвистикалық к ең істік  қ ұ руғ а бағ ытталып, мемлек еттік  
тілдің ә леуметтік  ж ә не  к оммуник ативтік  функ цияларын к ең ейту мен 
нығайтуғ а бағ ытталады», деп к ө рсетілген. Елбасының «тілге 
қамқ орлық ты алдымен тыныштық қ а қ амқ орлық тан бастау к ерек . 
Менің ел басшысы ретіндегі де, қ азақ  ретіндегі де парызым қ азақ  
тілін өсіріп , ө рк ендету» деген ойларына сү йене отырып, қ азақ  тілін 
насихаттаудан гөрі, талапты к ү ш ейту қ аж ет -ақ .  

Мемлекеттік тілдің тағ дыры – біздің тағ дырымыз. Біз ө з 
тағдырымызғ а немк етті қ арай алмаймыз. Мемлек еттік  тіл  - біздің 
елдік намысымыз, елдік санамыздың ш ың ы.  Ғасырлар бойы тағ дыр 
талайына ұшырағ ан халық тарды қ ұ шағ ына сыйдыр ғ ан Ұлы Дала 
көптеген ұ лыс пен ұ лтты ң қ ұ тты қ онысына айнала білді.  Бұл 
Қазақ стан халқ ының  белгілі бір дә реж еде ортақ  тарихы да бар ек енін 
көрсетеді. Ал тарих ортақ , Қ азақ  ж ерінің  байлығ ы, мұ найы, газы 
ортақ болса, онда қ азақ  тілі де ортақ . Ендеше , мемлекеттік тіл 
тағдырына қ азақ  ұ лты ғ ана ем ес, Қазақ станды  елім, ж ұ ртым деп 
мекендеп жатқан басқ а да этностар мен диаспоралар бірдей ж ауапты. 
Яғни , қазақ  ұ лты ұ ғ ымы мен Қ азақ стан азаматы деген тү сінік ті  
біріктіруші фактор - мемлекеттік тіл. Осы тұста мемлек еттік  тіл ғ ылым 
тілі, білім тілі, бизнес тілі, экономика тілі, ұлтаралық  қ атынас ж ә не 
сыртқы қ арым -қатынастар тілі ретінде ө рк ендеуі к ерек . Ондай 
қызмет атқ аруғ а қ азақ  тілінің  байлығ ы да, қ ұ діреті де ж етеді. 
Кезінде ұлы орыс ғ алымы С.Е.Малов: «Тү рк і халық тарының  іш індегі 
ең суретш іл, бейнелі тіл  - қазақ  тілі. Қ азақ тар ө зінің  шеш ендігімен, 
әсем ауыз ә дебиетімен де даң қ ты», -деп тегін айтпаса керек-ті. 

Тілдерді қолдану мен дамытудың  2011 -2020 жылдарға арналғ ан 
мемлекеттік бағдарламасы бәрімізге мә лім. Бірақ  10 ж ыл 
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деп арқаны к ең ге салып отыруғ а болма йды. Алдымызда асқаралы 
міндеттер тұр. Елбасы да «қазақ  тілі ү ш  тілдің  біреуі болып қ ана 
қалмайды. Үш тілдің  бірінш ісі, негізгісі, бастысы, маң ыздысы бола 
береді» деп ескертті.  

 «Адамға ек і нә рсе тірек  тегі: бірі тіл, бірі ділің  ж ү рек тегі», -дейтін 
болсақ,  келешек ұрпақ ты отансү йгіштік к е, рухани тә уелсіздік к е, діл 
тұрақ тылығ ына, атамек енге адалдық қ а, ата -баба аруағын, салт -
дәстү рің ді қ ұ рметтеуге тә рбиелейтін  де – қазақ  тілі. Өз тілінде 
тәрбиеленбеген ұ рпақ  ө з ұ лтына қ ызмет ете алмайтыны ақ иқ ат.  

Бүгінгі  Алты Алаштың абызы Әбіш  Кек ілбаев «Тіл мерейі – ел 
мерейі. Бабаларымыз баяғыда еск ертк ендей, адамзат тарихына 
қарасақ , тілі мақ ұ рым қ ауымдардың  ө здері де мақ ұ рым болыпты. Ал 
тілдерін дамытып, кемелдеріне келтірген халықтардың  ө здері де 
дамып, кемелдеріне келіпті»,-дейді. Бұл қ ұ былысты туысқ ан тү рік  
халқының  бойынан к ө руге болады.  ХХ ғасырдың  басында 
османлымыз деп, түрік п ін деп айтуғ а ұ ялғ ан тү рік тер, бү гінде 
тамырын кеңге ж айып, ж етілген. 75 миллион тү рік тің  басын «бір 
милләтқ а, бір Отанға, бір байрақ қ а, бір дінге» біріктіріп тұрғ ан - 
түрік  тілі. Тү рік  тілі мемлек ет ш ең берінен шығ ып, ә лемдік  тілдер 
қатарына ұ мтылуда.  

Қазақ  тілінің  де болшағ ы зор. Жылдан ж ылғ а, маусымнан 
маусымға марқ аяр мемлек еттілігіміздің  МЕНІ, елдік  егемендігіміздің  
ЕҢСЕСІ, ж аһ андану ж ебесінен сақтанар Қ АЛҚ АНЫМЫЗ да, саяси 
сахнада  датыңды сайратқ ызатын СӨЗ -де  - мемлекеттік тіл. Тың 
тұрпаттағ ы тә уелсіздігіміздің  ТІРЕГІ, тіпті ж ер бетінде ө мір сү руің нің  
ӨЗЕГІ, тү п тамырың ды танитын  ИНСАНДЫҒ ЫМЫЗ - да мемлекеттік 
тіл. Өссе тілім мен де бірге  өсемін», -деп Әбділда ақ ын ж ырлағ андай 
мемлекеттік тілмен бірге өсейік , ө нейік  ағ айындар дегім к еледі.  
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Қазақ  ө лең інің  ш ынайы сө з ө нер туындысы ретінде 
қалыптасып -дамуына  тәрбиелік  тұ рғ ыдан ық пал етер ж анрдың  бірі  - 
әрине , сын. Сын тезіне түск ен ө лең -сөз ө нерінің  ө з дең гей -
дәреж ес інде биік талғам -талаптардан көрінуі де басты шарт. Өлең нің  
өрімінен сыр тартып, ой бө лісудің  ә демі ә дісі мен  амалын  
қалыптастырғ ан ғ алымдарымыздың  бірі - сыншы-зерттеуші Зейнолла  
Серікқалиұ лы.  

Сыншының  «Жылдар  сазы»  (1964)  [1],  «Ойлар,  толғ аныстар»  
(1967)  [2],  «Ақыл  таразысы» [3], «Ақ   ж ол» (1990) [4],  «Сын  к ітабы» 
(2008) [5] аталған  к ітаптарында  қ азақ  ә дебиеті сынының  сан 
жылдық ө су тарихы  ж анрлық   тұ рғ ыдан  сө з  болады.   

З.Серікқалиұ лы - сыншылық қ арымын тек  қ ана прозалық  
шығармаларды  тек серу де  емес, сонымен  бірге  поэзияда  да  яки  
өлең   сө зді  де  сынап к ө рген  ү лк ен  ә дебиеттануш ы  ғ алым.   

З.Серікқалиұ лының  ө лең  туралы ойғ а қ онымды зерттеу 
мақаласы «Ойсыз - өлең   ж оқ » деп аталып, 1961 -1962 жылдары 
жарияланған. Содан бері аталғ ан дү ниесі  ғалымның  к ейінгі ш ық қ ан 
кітаптарынан орын тауып, түспей  к еледі. З. Серік қ алиұ лының   ө зіне  
тән ж азылу стиліне сай ғ ылым мен к ө рк ем  толғ аныстың   ара ж ігінен 
пайда болған суретті сө збен баяндау мә нері, ө лең   туралы ой -
пайымдарды  оқушысына  оң тайлы  ә рі о ңай ұ ғ ынуғ а сеп болғ ан.  

Зерттеудің «Курьер ЮНЕСК О» ж урналының  мұ қ абасында 
жарияланған  к ө зі  соқ ыр  баласының   «менің   к ө ргім  к еледі» 
жалбарынышын бейнелеген тас мүсінді сө йлету арқ ылы к ідіріс -кіріспе 
сатысынан  өтіп, к ә дімгі  қ азақ   ақ ыны  Әбділда  Тә ж і баевтың 
«Аралдар» атты жыр топтамасынан үзік тер к елтіре ө лең  лирик а 
әлеміне бас қ ояды. Жерорта тең ізіне, Еуропағ а  саяхат  ж асап  
қайтқ ан  ақ ынның   ж ыр  к артасына  барлау  ж ү ргізе  отырып ,  дүние  
жүзінде  болып  ж атқ ан сан қ илы мұ ң лы оқ иғ алардың   баршасын а  
автор                   Ә. Тә ж ібаев  к ө зімен, ақ ын тү йсігімен,  соның   ми  
қабатының   қ абылдау аясымен  енеді. Әбділда  ақ ын:  

   Аралдар, қандай, аралдар,  
   Қараудан к ө зім талмайды.  
   Осынау сұлу дү ниеге  
   Сұмдық тар неге орнайды!  
   Ерліктің бойын қ ан басып, 
   Жүрегін шаншып сор, қ айғ ы  
   Арманда кеткен жандарды  
   Ақындар неге толғ айды?!  
-деп жырласа, сыншы З. Серікқалиұ лы: «Тең сіздік  дү ниесіндегі 

байырғы тірш ілік   басқ а  ә лемнің   адамы – қазақ  ақ ынына 
азаматтық ойлар алып к елген. Кө п сұ мдық тың  к у әсі  - алда әлі 
аралдар жатыр. Аралдар... Ақын ж анынан  ү рей  серпіліп , ж арқ   ете  
қалғ ан  ж аң а  ойларғ а  ж олашар  болар – тек  өз  елі, ө з  Отаны  
ғана. Бір  ө лең де  ек і  ө мір...» [4, 159 -б.]  деп тұж ырады.  

З. Серікқалиұ лының  ө лең  талдау тә сілі мен эстети калық 
қабылдау дағ дысында ә деби, ғ ылыми ж ә не философиялық  ілім 
элементтері қабаттасып, қ осарланып бір ойды, ек інш і ұ ғ ым 
қолпаштап, толық тырып ж атады. Өлең -туындының к ө рк емдік  ә ріне 
алдымен көз салып, мә н -мағынасы  мен  мазмұ ндық -идеялық бірлік  
басын ашып алу сын ерекшеліктер деуге болады. Сыншылық зер 
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талғамының  ө згермес қ атаң  талабында к ө зге ұ рар тастай қ ағ ида: 
«Талант рухын көтеріп, қ ұ рметк е бө лейтін де, арзан мү лк ін ұ сынғ ан 
авторды жамағат -жұртшылық  алдында айыптайтын да – ең алдымен , 
ақынның  ө з туындыла ры, оның бү к іл ж ан -сезімін,  көң іл -күйін  
аңғ артар  ө з  қ аламының  ыссылы -суықты іздері» [4, 160 -б.]. 

Ақын мен ақ ындық  ө нерді мұ рат тұ тқ ан дарындар табиғ атын 
аялап, әлпештеуді З. Серік қ алиұ лының  ә рбір зерттеу мақ аласының  
өрім -ізінен, баян-сүрлеуінен табуғ а болады. Ғалым пайымының  
бүгінгі қ азақ  поэзиясының  даму ж ағ дайы туралы ой сабағ ына ден 
қойсақ , ел қ ұ рметіне бө ленген ж ек елеген туындыларымен ж ылы 
лебіздерге ие болған ақ ындарымыздың   сол  ж етістік терінің  
«қалқ асында шалағ ай, ж асық  дү ниелер ұ сынуды ә детк е ай налдырып 
алатын авторлар да кездеспей қалмайды».  

Қазіргі  қ азақ   поэзиясының   алғ а  қ арай  қ арыш тап  дамуын 
қош к ө рген зерттеуш і «бү гінгі лирик алық  поэзияда бақ ыт пен 
қуаныш сазы бірінш і  к езек те  тұ руы, ә рине, заң ды» деп ұ ғ ынады да, 
ұғ ындырады да. Әйтсе д е, «ойға  ж ұ таң , сезімге  ж ең ілтек »  
жырлардың  ө з  оқ ырманына  сыйлар рухани  лә ззаты  ж оқ тығ ын  
алға  тарта  ондай  «шала  буаз» дү ниелерге қ арсы тұ рады. Сыншы  
қалауы  ә р  ө лең   ө рімінде, «оның  астарында  байсалды  ой  
туғызарлық   ү лк ен бір ө мір ж атса ғ ой» деген тілекші арман. 

«Ойсыз өлең   ж оқ » дейді автор, як и ө лең  бітімінің  ө не бойында 
бар тіршілік иесі – ойға бағ ындырылуы тиіс. Жең іл, к ө рсе қ ызар 
немесе шолақ ойғ а елтіген к ү йден туғ ан ө лең нің  ө мірі қ ысқ а, 
ғұ мыры баянсыз дегенді мең зейді  З. Серікқалиұ л ының эстет -парызы.  

Поэзия сынының атқ арып отырғ ан қ ызметі мен міндетінің  
ақындар қ ауымына тигізер пайдасы мен тә рбиелік  сабағ ын ө з ой 
елегінен өтк ізе к еле ғ алым: «Поэзия сыны бізде ә детте поэзияның  не 
үздік , сә тті туындыларын дә ріптейді, не тү к к е тұ рғ ысыз  шалағай 
шығармаларды сынап, ү к ім шығ арады. Бұ лай  болуы,  ә рине, заң ды. 
Тек бір өк інішті, тә уір деген дү ниең із талданбайды, мақ талады» ,-
дейді сыншы З. Серікқалиұ лы.  

Бір кезде жас ақын атанып, ж арқ  етіп  к ө зге тү сіп , к ейіннен ұ лт 
поэзиясының белгілі к ө рнек ті өк ілдері атанғ ан Сағ и Жиенбаев, Ізтай 
Мәмбетов, Әбдірахман Асылбек ов, Аманж ол Ш амк енов, Тұ манбай 
Молдағалиев, Тоқ аш  Бердияров  ж ә не  басқ алардың   ө лең дегі  ө су 
жолдарына сыни шынайы көзқ арасын, тә рбиелік  ұ сынба -тілегін 
білдіріп отырады.  

Мәселен, Сағ и Жиенбаевтың «Дала гү лі» ж инағ ындағ ы 
«Сентябрь таңы»  атты  ө лең інен  ұ зақ  ү зінді к елтірген сыншы бұ л 
өлең нің  к ө рк емдік  ә рі тө мен сө зді ойнату ә дісі арқ ылы 
жасалғандық тан, «тек  қ ана к елістіріп  айта  білу  ө неріне 
бағындырылғ андық тан,... нақ ты суретк е айнала  алмай, жай елес 
күйінде қ алады» [4, 162 -б.] деген қорытындығ а к еледі. Сағ идың  ә лсіз 
жырына қарсы Ізтайдың  сә тті ш ық қ ан туындысын қ атар қ ойып, 
салыстыра келе: «Ізтай қаламынан туғ ан ж ырдың  қ ұ ндылығ ы 
автордың ақ ындығ ы мен ө мір тә ж ірибесінің  берік  ұ штастығ ын да» 
деп біледі. Ал,  Ә.Асылбек овт ің:  

Дүрсімбек  те к ө рмеде  
Көппен бірге балқ ып ж ү р.  
Нұр қ ұ яды к еудең е  
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Салтанатты шалқып ж ү р.  
-деп келетін  жыр шумағынан  бірден  тү ң ілген  сыншы  

ғалымның   «талантқ а бай  ә дебиеттің   ә лі  к ү нге  дейін осындай 
нәрсіз, олақ  ж ыр жолдарынан  арыла  алмай  жүргенін  к ө ргенде  
бетіңнен отың  шығ ады» деген п ік ірімен ү нсіз к еліск ендей боласың .  

З.Серікқалиұ лының  ө лең  талдау нысанына ілік к ен ақ ын  
А.Шамкеновтың «Дала тынысы» ж инағ ына енген «Сек ретарь» ө лең ін 
де біраз ескертпелер көрсет іледі. Елімен, халқымен ең бек  ету 
әрек етінде біте қ айнасып ж ү рген бастық тың  ұ намды  бейнесін  
көрсетпек   болғ ан ақ ынның  ой ж елісіндегі к ө рк емдік  сананың  ә лсіз, 
шанымсыз тұстарын З.Серік қ алиұ лы бірден  аң ғ арып сын  садағ ына  
алады. Секретарьдың  адами портр етін, азаматтық тұ лғ асын 
сомдауды мақсат етк ен                      А. Шамкеновтың қ алағ ан 
тақырыбын толық тай шеше алмағ анын, ғ алым: «... адамгерш ілік  
жылылығы ө з ортасынан қ арым -қатынас ү стінде нақ ты берілмей, 
жай кездесулерге көзге тү ск ен сыртқ ы к ө рініст ер, ұсақ  белгілерді 
жырлау бірінші орынға шығ ып к етк ен»               [4, 165-б.] деп 
көрсетеді. Бастық тың  ж ай ғ ана  ж арнамалық  мінездемесін ғ ана бере 
алған туынды қ атарына ж атқ ызады ә лгі  ө лең ді.  

Тұманбайдың  тұ зы татымсыз туындысынан («Кеш тер -ай  
зуылдағ ан») негізгі кемшілігі – шынайы да таза лирикаға қ ұ рылғ ан 
өлең  бола тұ ра «ақ ын артық  сыпайылық  ж асап алғ ан» деп сынғ а 
салады. Лирикалық к ейіпк ердің  балалық  ш ағ ын еск е ала отырып, 
құ лын -тайдай тебісіп бірге өск ен қ ұ рбысына ж асағ ан «к інә сін» 
(онысы-шанасын тартып алып, көк  мұ зғ а қ ұ латуы) ө зінің  бас 
бұзарлық  ә рек етіне балап , шектен тыс иіліп, қайта -қайта к еш ірім 
сұрап ж алынып, ж албарынуын сыншы  З.Серік қ алиұ лы ө лең  
табиғатына сай к елмейтін деталь есебінде қ ош к ө рмейді: «Арды, 
адамгершілікті таптаған, ж аны сызд ап еске алардай бұл ж ерде  ү лк ен  
қылмыс  ж оқ » , - деп  ұғ ындырады  автор.  

Жалпы лирикалық туындылардың  табиғ атына толық  ж ауап бере 
алмайтын  өлең дер  қ атарына  Тө леген  Ш опашевтың  «Қ ош айтысты 
он жеті», Қасым Тоғ ызақ овтың  «Военк омат», Тоқ аш Бердияровтың  
«Кілт» өлең дерін ж атқ ыза отырып , З.Серікқалиұ лы: Лирик алық  
поэзияға байланысты сө з қ озғ ағ анда, бірк елк і тә п -тәуір ж ыр ж азып 
жүрген қ абілетті ақ ындарымыздың  ө зі ә лі к ү нге дейін шын мә нінде 
терең лирик алық -философиялық  толғ ауларғ а бара алмай ж ү ргенін 
біз бұл  жерде, әрине ж асыра алмаймыз» [4, 169 -б.], - дейді  сыни 
көзқ араспен.  

Ұлт  поэзиясының   таза  да шынайы, ә сем де сыршыл боп 
қалыптасуына ө зінің  к ә сіби ө нерін аяусыз ж ұ мсағ ан сын сарбазы 
З.Серікқалиұ лының  «Ақ ындық  талант пен ойшылдық тың  ұ лы Одағ ы 
қай дең г ейден көрінер ек ен?» деп алаң  к ө ң іл болуы да қ азақ  ө лең інің  
шын жанашырына ғана тә н қ амқ ор пейілдің , алаң  к ө ң ілдің  дә йек ті 
дәлелі бола алса к ерек .  

З. Серікқалиұ лының  «Өмірлі ө нер ү ш ін» (1962) аталғ ан 
мақаласы ж оғ арыдағ ы талданғ ан «Ойсыз  - өлең  ж оқ тың » заң ды 
жалғасы саналады. Өйтк ені оны автор ж ақ ш а іш інде «Ек інш і мақ ала» 
деп көрсетк ен. Ғ алым ә дебиеттанушылардың  дә стү рлі ә дістемелік  
сызбасына салып, «әдетте ақ ындарды  ойлы  ақ ын,  сезімтал  ақ ын  
деп екі топқа бө ліп қ арайды» [4, 170-б.] деп ерекшелейді. Автор 
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ойының пайымына барсақ  ә р ақ ында, ә р автордың  ө лең інде: бірінде 
ой басым жатса, екінші біреуінде сезім күйі басым ж атады ек ен. 
Қаш ан  да өлең нің  ойғ а қ ұ рылуын бірінш і ж ақ тайтын ғ алым  
зерттеуші                    З. Серікқалиұ лы  бұ л  тұ ста ек і ақ ындық  б елгі-
сипаттың (ой мен сезім) бірдей қ оштауш ысы, ж анаш ыры, 
насихатшысы ретінде сөз алады. Оқ ырманғ а  ұ сынылатын  ө лең -
туындының «к ө рк емдік  қ ұ ны, санасы, ондағ ы  сұ лулық   дә лдігі  мен  
әуезділігі  ә рдайым  авторлық  терең  ой, терең  сезімнің  қ аншалық ты 
үйлесім ді, қаншалық ты ж арасымды шық қ андығ ына тік елей 
байланысты болмақ» , - дейді зерттеуші. Өз ой -нұсқ асының  тиімділігін 
З.Серікқалиев неміс ә дебиетінің   к ө рнек ті  к лассигі  Теодор 
Фонтаненің:  

   О, научись думать сердцем 
   И научись чувствовать разумом 
-деп келетін жыр шумақтарын ұ сыну арқ ылы дә лелдемек  

болады. Ал, егер де З.Серікқалиұ лы қ алап отырғ ан ө лең ге қ аж етті 
әдеби бірлік тердің  баршасын болмағ анмен қ аж етті дегенін қ исынғ а 
айналдырсақ ол былай боп шығ ады:  

а) өлең  ойғ а қ ұ рылғ анда барш а ж ағ дайда к ө рк ем шығ ар ма 
үш ін орынды, қ исынды бола бермейтінін еск ерген ж ө н;  

б) жыр өлш еміне тү сірілген (ө лең  емес) философиялық  ж алаң  
ақылдылық тың  қ аж еті шамалы;  

в) ой өлең де тек  қ ана бейнелі берілуге тиіс;  
г) ақынның  маң дай терімен туғ анымен, баурай алмайтын, 

сезімсіз, жалынсыз, самарқау берілген ой да оқ ушығ а еш қ андай ә сер 
етпейді; 

З. Серікқалиұ лы  пайымына қ арағ анда, ой мен сезімнің  бірегей 
бірлескен күйдегі ә рек етін ж етілдіру ж айы, п ік ір алмасулар к ө рш і 
орыс әдебиетінде ә у бастан бар, як и «орыс ә дебиеті мұ ндай п ік ір 
алысудың талайын бастан к еш ірген» [4, 171 -б.]. 

 
Пайдаланылған  ә дебиет т ер т і з і м і :  

1. Серікқалиев З. Жылдар  сазы. Алмат ы: Жазушы, 1964.  
2. Серікқалиев З. Ойлар, т олғ аныст ар. Алмат ы: Жазушы, 1967.   
3. Серікқалиев З. Ақ ыл  т аразысы.  Алмат ы: Жазушы, 1976.  
4. Серікқалиев З. Ақ   ж ол. Алмат ы: Жазушы, 1990. - 464 б. 
5. Серікқалиев З. Сын  к іт абы. Алмат ы: Рарит ет , 2008.  - 504 б. 

*** 
О развитии казахской лирики и его истории известный ученый, 

критик-исследователь З. Сериккалиев  оставил много ценных работ. 
Какой пример подает литератураведам его исследование народной 
поэзии и эстетические взгляды к причастности казахской 
литературе? В этой статье уточняются эти проблемы.  

*** 
An outstanding scientist and a scientific critic Z. Serikkaliyev left a 

number of valuable works about the development of the Kazakh lyrics and 
its history.  

The article deals with the contribution of the above mentioned author’s 
research works in folk poetry and his scientific views concerning the place 
the Kazakh literature occupies.   
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ИНТЕРНЕТ-ФРАЗЕОЛОГИИ  

XXI ВЕКА 
 

Возникновение Интернета в конце 60-х годов прошлого века 
ознаменовало вступление мирового сообщества в новую – 
информационную фазу своего развития. XXI век – это этап 
становления и бурного развития языка в новой информационно-
коммуникативной среде. Мир Интернета стал интересен для учёных, 
представляющих самые разнообразные сферы знаний, и одними из 
первых к его изучению приступили лингвисты. 

Ученые М. Коллот и Н. Бельмор в своих работах указывают на 
возникновение третьей формы речи, наряду с устной и письменной, а 
именно - особого электронного письма [Смирницкий, 1978]. Это 
электронное письмо функционирует в особой коммуникационной 
среде, которую оно обслуживает. Эта среда – Интернет. 

Особую точку зрения на язык в сети Интернет имеет                         
С.А. Лысенко [Лысенко, 2010]. Он, в частности, пишет: 
«Функционирование интернет-коммуникации происходит в пределах 
национального языка, и поэтому выводы по поводу возникновения 
нового интернет-языка выглядят, по меньшей мере, необоснованными» 
[Лысенко, 2010:112]. С.А. Лысенко считает, что в интернет-
коммуникации формируется гибридная устно-письменная форма 
коммуникации [Лысенко, 2010:113]. 

О.А. Леонтович и Д. Кристал приравнивают революционное 
воздействие электронного письма на язык и общение к созданию 
первого печатного станка И. Гуттенбергом [Леонтович, 2001; Crystal, 
2004].  В англоязычной научной парадигме для определения этого 
нового электронного языка используются различные термины:                      
е-language, netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak, weblish [Crystal, 2006] 
и т. д., а коммуникативное пространство его функционирования 
называют КОК компьютерно-опосредованной коммуникацией –  СМС - 
computer-mediated communication. Однако следует заметить, что 
термин  Computer-Mediated Communication  используется двояко, 
обозначая как функциональную разновидность языка, так и особую 
коммуникативную среду. В российской лингвистике принято 
употреблять термин «язык Интернета» [Трофимова, 2004], а термином 
Computer-Mediated Communication обозначается электронная 
коммуникация, виртуальная, Интернет-коммуникация [Горошко, 2007] 
или же компьютерный или электронный дискурс [Галичкина, 2001; 
Кондрашов, 2004]. Их употребление, в основном, определяется или 
дисциплинарными рамками (например, в социологии больше говорят 
об Интернет-коммуникациях, а в теории коммуникации и лингвистике 
о КОК), или контекстуально (например, электронная коммуникация, 
помимо общения посредством Интернета, охватывает 
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общение, осуществляемое с помощью других коммуникационных 
платформ, например, средствами мобильной телефонии) [Иванов, 
2003]. 

Именно Интернет-общение накладывает значительный отпечаток 
на процессы, происходящие в языке. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена 
интересом современной лингвистики к вопросам взаимоотношений 
между языком и глобальной сетью Интернет и заключается в изучении 
современных изменений, происходящих во фразеологическом составе 
английского языка в связи с изменяющейся социальной реальностью.  

Научная новизна исследования обусловлена тем, что на 
сегодняшний день недостаточно исследований, анализирующих 
процессы возникновения и употребления Интернет-фразеологизмов 
английского языка в XXI веке, следовательно, этот вопрос нуждается в 
дальнейшем исследовании. 

Материалом для исследования послужили данные Интернет-
сайтов. 

Основная цель работы состоит в изучении современных 
процессов возникновения и социологизации английских 
фразеологизмов в глобальной сети Интернет, выявлении их 
специфических черт. 

Необходимо отметить, что специфические черты Интернет-
фразеологии обусловлены, в частности, появлением особой языковой 
личности, которую Д. Кристал назвал «виртуальной языковой 
личностью» [Crystal, 2006]. 

В виртуальном мире личность надевает маску, которая облегчает 
процесс коммуникации, снимает психологические барьеры, 
высвобождает творческое "я". Уникальные возможности для 
самовыражения дают такие интерактивные формы общения в 
Интернете, как всевозможные чаты, форумы, разновидности 
электронной почты, телеконференции, групповые проекты. Групповым 
проектом, например, является создание онлайновых словарей, в 
частности, словаря современной лексики, жаргона и сленга 
«Словоново» [http://www.slovonovo.ru/]. Пользователь с говорящим 
ником Bayan_Shiryanov предложил в словарь 1680 словарных единиц, 
принадлежащих жаргону наркоманов. 

Одно из многочисленных значений слова баян определяется в 
«Словоново» как «медицинский одноразовый, инсулиновый шприц», он 
же красная шапочка или инсулинка. Объем 1 мл. Используется для 
инъекции наркотика. В том же словаре ширяться означает 
«употреблять наркотики посредством инъекций» [Бойко, 2010:67]. 

В «Словоново» есть раздел «Автомобильный сленг». За 
фразеологическую единицу «Ведро с болтами», обозначающую «старый 
раздолбанный автомобиль» проголосовали 120 пользователей, 3 против 
[Бойко, 2010:68]. Количество проголосовавших «за» свидетельствует о 
переходе сленга, выработанного пользователями Интернета, в 
общеупотребительную лексику. 

На наш взгляд, интересный материал для исследования 
представляют афористические высказывания на компьютерную тему, 
весьма популярные в группах новостей всемирной сети Интернет, 
которые родились в результате переосмысления 
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пользователями Интернета существующих в языке фразеологизмов. 
Данные высказывания – трансформации известных английских 
пословиц.  

Для анализа из словаря «Computer proverbs» нами были отобраны, 
в частности, следующие примеры трансформированных старых 
пословиц: 

There's no place like http://www.home.com 
Know what to expect before you connect 
A chat has nine lives 
Too many clicks spoil the browse 
In Gates we trust 
Don't byte off more than you can view 
Don’t put all your hypes in one home page 
You can't teach a new mouse old clicks 
С:\ is the root of all directories 
Pentium wise, pen and paper foolish 
Проведем сопоставительный анализ данных пословиц с точки 

зрения их семантики и синтаксической структуры. 
Следует отметить, что во всех выше перечисленных пословицах 

сохранена синтаксическая структура, но происходит замена одного 
или более компонентов. 

Например: Art is long, life is short. Жизнь коротка, искусство 
вечно. На основе этой пословицы создается новая: Pentium wise, pen 
and paper foolish. «Пентиум» мудр, перо и бумага глупы, т. е. неразумно 
полагаться на старые методы, когда есть новые. В данной пословице 
сохранена только синтаксическая структура и антонимическая связь, 
т.е. сопоставление лексем, являющихся антонимами и вне этой 
пословицы: «long – short» на «wise – foolish». В новой фразеологической 
единице «Пентиум», т.е. персональный компьютер последнего 
поколения сопоставляется с возвышенным искусством, а письмо от 
руки - с бренной жизнью. Отмечается несколько иной оттенок 
значения. 

Собранные нами примеры можно условно разбить на три группы: 
1. Обыгрывается многозначное слово. Например: 
There's no place like home. В гостях хорошо, а дома лучше. 
There's no place like http://www.home.com. В Интернете хорошо, а 

на исходной странице лучше.  
В этом примере обыгрывается многозначное слово «home», в 

частности, имеющее значение «исходный, начальный». Синтаксическая 
структура пословицы – источника - сохранена. Между инвариантом и 
вновь образованным вариантом прослеживается аналогичная 
семантическая связь.  

Money is the root of all evil. Oт трудов праведных не наживешь 
палат каменных. С:\ is the root of all directories. Диск С – основа всех 
каталогов.  

Обыгрывается многозначное слово «root», «корень», «основа», а 
также «маршрут», «корневой каталог». При сохранении синтаксической 
структуры происходит замена первого и последнего компонентов: 
«money» на «С:\» и «evil» на «directories». Смысл исходной пословицы 
изменен. Возникает новая пословица терминологического характера, 
сфера ее употребления очень ограничена и специфична. 

http://www.home.com/
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Интересно проследить, войдет ли эта пословица с течением времени в 
общий разговорный язык и если да, то с каким значением, т.е., 
насколько она подвергнется изменениям. На настоящем этапе она 
имеет довольно узкое терминологическое значение. 

2. Во второй группе используется аллитерация: 
Too manу cooks spoil the broth. У семи нянек дитя без глазу. 
Too many clicks spoil the browse. Слишком много щелчков портят 

просмотр, т.е. не суетись при работе. 
Обращает на себя внимание не просто замена существительных 

«cooks» на «clicks», «broth» на «browse», но и аллитерация, повторение 
согласных в начале и в конце в лексемах: «broth» и «browse», «cooks» и 
«clicks». 

Наряду с идентичной синтаксической структурой, смысл базовой 
пословицы сохранен и в новом варианте. 

A cat has nine lives. Живуч, как кошка.  
A chat has nine lives. У чата девять жизней, т.е. чаты живучи, 

несмотря ни на что.  
В данном случае также наблюдается аллитерация – повтор 

конечного согласного в именном компоненте пословицы: «cat» – «chat» и 
ассонанс – повтор корневого гласного: «cat» – «chat». Смысл и 
синтаксическая структура источника сохранены. Происходит замена 
единственного знаменательного компонента, существительного «cat», 
на существительное «chat», относящееся к той же части речи. 

Don't bite off more than you can chew. Орешек не по зубам. 
Don't byte off more than you can view. He скачивай больше, чем 

можешь увидеть, т.е. рассчитывай на свои возможности.  
В данном примере также наблюдается аллитерация в начале 

второй и в конце последней лексем: «bite» – «byte» и «chew» – «view». 
Смысл и синтаксическая структура исходной пословицы сохранены 
при замене глагольных компонентов. Более того, глаголы «bite» и «byte» 
– омофоны. 

In God we trust. С нами Бог.  
In Gates we trust. С нами Гейтс.  
Билл Гейтс – основатель корпорации «Майкрософт». Вторые 

компоненты аллитерируют: «God» – «Gates». Синтаксическая структура 
с инверсией исходной пословицы сохранена в новообразовании при 
замене одного значимого компонента. Сравнение Б.Гейтса с Богом 
свидетельствует о популярности не только программного обеспечения, 
выпускаемого его корпорацией, но и его самого как воплощения 
«американской мечты».  

Look before you leap. He зная броду, не суйся в воду.  
Know what to expect before you connect. Знай, что тебя ожидает, 

прежде чем подключиться, т.е. четко определяй свои цели, прежде чем 
начать работу. Наблюдается замена: «Look» на «Know what to expect» и 
«leap» на «connect». Более того, в пословице – варианте создается 
рифмованная структура «expect» – «connect», что характерно для многих 
пословиц, в сочетании с ассонансом и аллитерацией. Смысл пословицы 
– источника, а также форма глагола в повелительном наклонении 
сохранены, но изменена структура предложения. 

3. К третьей группе относятся пословицы, в которых происходит 
замена существительных: 
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Don’t put all your eggs into one basket. Нe складывай все яйца в 
одну корзину. Don’t put all your hypes in one home page. He складывай 
все свои гиперссылки на одну исходную страницу, т.е. выбирай только 
самое нужное, чтобы не запутаться. 

В данном афористическом высказывании четко просматривается 
пословица источник, при полном сохранении синтаксической 
структуры, отрицательной формы повелительного наклонения, 
изменены только два знаменательных компонента на знаменательные 
же - «eggs» на «hypes» и «basket» на «home page». 

Можно считать данное высказывание частным случаем исходной 
пословицы, имеющей смысл: не рискуйте своим благополучием, ставя 
его в зависимость от одного дела. 

You can’t teach an old dog new tricks.Старую собаку новым 
фокусам не научишь. You can't teach a new mouse old clicks. Новую 
мышь старым щелчкам не научишь, т.е. всегда приходится 
приспосабливаться к новому оборудованию. Наблюдается замена 
знаменательных компонентов на знаменательные, принадлежащие к 
одной и той же части речи: «dog» – «mouse», «tricks» – «clicks». В 
последнем случае наблюдаются ассонанс и аллитерация, «mouse» 
означает здесь компьютерную мышь. Если бы пословица–
новообразование звучала как You can't teach an old mouse new clicks, 
то она представляла бы собой вариант пословицы – источника, здесь 
же инверсия семантико–синтаксической структуры приводит к 
возникновению нового смысла. 

В результате проведенного нами семантического анализа, в 
соответствии с примененной трансформацией,  нам удалось разделить 
анализируемые пословицы на три группы, которые приводим ниже в 
таблице: 

    
 
 
Таблица 1 

Обыгрывание 
многозначного слова 

Использование 
аллитерации 

Замена 
существительных 

There's no place like 
http://www.home.com  

Too many clicks 
spoil the browse 

Know what to expect 
before you connect 

С:\ is the root of all 
directories 

A chat has nine 
lives 

Don’t put all your 
hypes in one home 
page 

 Don't byte off 
more than you 
can view 

You can't teach a 
new mouse old 
clicks 

 In Gates we trust  
  
Е.Г. Брунова в своей статье «О новой жизни старых пословиц» 

приходит к следующим выводам относительно пословиц-
новообразований [Брунова,  2000]: 

1.Понимание пословиц-новообразований получателем 
информации предполагает в качестве обязательного условия владение 
паремиологическим минимумом английского языка. 
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2. Пословицы, образующиеся в регистре компьютерного дискурса, 
в основном, при неизменной грамматической структуре, заменяют 
лексические компоненты соответствующими терминами, сохраняя 
общую смысловую нагрузку пословицы – инварианта. 

Ещё одну группу Интернет-фразеологизмов составляют идиомы, 
рожденные Интернет-пользователями и активно употребляемые ими 
при общении в Сети.  

В результате проведенного анализа нами, в частности, выявлены 
следующие Интернет-идиомы: 

The blocks didn´t fall right 
Bang the bricks 
Need to underclock 
It’s a norton thing   
The Hand Moves the Mouse   
I defragged all the morning 
Read my blog!                                         
The person is bitmapped 
Don't push my buttons! 
All-singing, all-dancing 
Bells and whistles 
Silver surfer 
Snail mail     
Gone global 
Garbage in, garbage out 
Shooting Face 
To be snowfalled with work 
I’m gonna go find the closest fairy    pond 
Throw Down Some Flowers 
If a bird can’t fly, it walks 
I’m gonna write down the password 
Wild card 
Stop the music! 
Jump the track 
My stitches are tight 
Проведем семантический анализ данных фразеологизмов. 
Для начала попытаемся установить семантику данных 

выражений, для чего нами будут использоваться соответствующие 
словари, представляющие собой электронные версии печатных 
изданий и являющиеся наиболее полными сборниками 
идиоматических выражений английского языка. 

В ряде случаев лингвисты обращаются к анализу конкретных 
слов для установления исторических, географических и социальных 
факторов возникновения того или иного фразеологизма. Нами также 
предпринята попытка разложения фразеологизмов на конкретные 
слова – компоненты, которые, на наш взгляд, могут пояснить роль 
вышеуказанных факторов в распространении данных идиом. 

The blocks didn´t fall right = Something did not work out as it should 
have. Дела не ладятся, все идет не так, как задумано. 

Bang the bricks = Draw money from an ATM. Снять деньги в 
банкомате. 

Need to underclock = Time for holidays. Время отдохнуть. 

http://www.usingenglish.com/reference/idioms/don%27t+push+my+buttons%21.html
http://www.usingenglish.com/reference/idioms/all-singing%2c+all-dancing.html
http://www.usingenglish.com/reference/idioms/bells+and+whistles.html
http://www.usingenglish.com/reference/idioms/garbage+in%2c+garbage+out.html
http://www.contemporary-home-computing.org/idioms/the-stones-didnt-fall-right-something-did-not-work-out-as-it-should-have/
http://www.contemporary-home-computing.org/idioms/the-stones-didnt-fall-right-something-did-not-work-out-as-it-should-have/
http://www.contemporary-home-computing.org/idioms/the-stones-didnt-fall-right-something-did-not-work-out-as-it-should-have/
http://www.contemporary-home-computing.org/idioms/i-gonna-bang-the-bricks-drawing-money-from-an-atm/
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It’s a norton thing = It’s a two-faced case. Это двоякая ситуация, 
«палка о двух концах». 

The hand moves the mouse = You control your destiny. Ты держишь 
свою жизнь под контролем. 

Defragged all the morning = Pretended to work. Делал вид, что 
работает, притворялся занятым. 

Read my blog! = Get lost! Отстань! 
The person is bitmapped = The person is stupid. Этот человек глуп. 
Don't push my buttons! = Don´t annoy me! Не раздражай меня! 
All-singing, all-dancing = The latest version with the most up-to-date 

features. Самая последняя версия с современными функциями. 
Bells and whistles = Attractive features that things like computer 

programs have, though often a bit unnecessary. Привлекательные 
функции, которые имеются, например, в компьютерных программах и 
часто бывают ненужными. 

В данной статье излагается лишь часть проведенного нами 
исследования.  По данной части исследования мы пришли к 
следующему заключению: 

1. Глобальная сеть Интернет является источником появления 
новых Интернет-фразеологизмов, отражающих повседневную речевую 
стихию данного сообщества. 

2. Сегодня Интернет - это среда, насыщенная различно 
направленными социальными процессами, некоторые из которых 
находят свое отражение в реальности: в режиме он-лайн обсуждаются 
социально-значимые проблемы, формируется общественное мнение. 
Развитие коммуникационных возможностей Интернета стало 
предпосылкой формирования в виртуальной реальности 
специфических групп пользователей, объединяемых определенным 
кругом интересов самого различного порядка. Наблюдаемые 
социальные Интернет-образования получили название «Интернет-
сообщества». 

3. Язык Интернет-сообществ формирует особую лексическую 
подсистему, которая имеет собственные языковые особенности и 
обладает особыми социокультурными характеристиками. 

4. Новые языковые единицы, рожденные пользователем в 
Интернет-среде с целью выражения его мыслей и чувств, активно 
подхватываются остальными участниками общения, впоследствии 
входя в обиход. Новое время диктует свои законы, и процесс 
глобализации во всех его ключевых направлениях оказывает влияние 
на язык, который в очередной раз доказывает свою универсальную 
способность служить вместилищем человеческой мысли и человеческих 
духовных потребностей.  
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*** 
Мақала XXI ғ асырдағ ы ғ аламт ор сө з т ірк ест ерінің  ө зіндік  

ерекшеліктерін саралауға арналғ ан. Қазіргі  заманғы  ағымдар  
талқыланып , соның  ішінде ағыл шын тілінің  сөз  тіркестерінде 
әлемдегі  ең  басты назардағы  желі ғаламт ордағ ы  алып отырған  
орны қаралады . Зерттеліп отырған  мақаланың  қазіргі  заманғы  
лингвистикадағы  тіл мен әлемдік  желі ғаламт ордағ ы  тілдің  өзара  
қат ынасының  өзек т ілігі  қаралады . Мақалада  зерттеу жұмысының  
нәт иж есі  мен ғаламт ор  сөз  тіркестерінің  өзіндік  ерекшеліктері 
қамт ылғ ан . 

*** 
The article analyses specific features of Internet phraseology of the 

21st century. The article deals with modern tendencies taking place in the 
phraseological system of the English language which have come into 
existence under the influence of the Internet. The Internet is one of the main 
segments of the modern society and a new sphere of language functioning. 
The topicality of the article is explained by the interest of modern 

http://unatlib.org.ru:82/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%20%D0%93.


 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

248 

Linguistics in the questions of relations between the Language and the 
Global Network. The authors of the article demonstrate specific features of 
the 21st century Internet phraseology. 

 
УДК 82-3 

Опря О.В. - к.ф.н., доцент, 
ЗКГУ им. М. Утемисова 

 
ОБРАЗ ПРЕКРАСНОГО В РОМАНЕ ЮКИО МИСИМЫ  

«ЗОЛОТОЙ ХРАМ» 
 

Юкио Мисима – японский писатель, который в 1970 году 
совершил публичное харакири в знак утраты Японией самурайского 
духа. О фактах жизни Мисимы очень хорошо написал Б.Акунин: 
«Юкио  Мисиме  было сорок  пять  лет. За  свою недолгую  жизнь он  
успел сделать  невероятно  много.  Сорок романов,  пятнадцать  из  
которых  были экранизированы еще до гибели писателя; восемнадцать 
пьес, с успехом шедших в японских, американских и европейских 
театрах, десятки сборников  рассказов и эссе  - таков впечатляющий  
итог четвертьвекового  литературного труда.  Но интересы  Мисимы   
были   поистине  неохватны   и   одним  писательством  не 
исчерпывались.  Он  был  режиссером  театра  и  кино,  актером,  
дирижировал симфоническим  оркестром.  Занимался  кэндо  ("путь  
меча"  --  национальное фехтовальное  искусство),  карате  и  тяжелой  
атлетикой,  летал  на  боевом самолете,  семь  раз объехал вокруг  
земного шара,  трижды назывался в числе наиболее  вероятных 
претендентов на Нобелевскую премию».   

Роман "Золотой  Храм" считается не только  шедевром творчества 
писателя, но и самым читаемым в мире произведением японской 
литературы (на русском языке вышел в 1989г.) В этом произведении 
автор выбирает в качестве места действия реально существовавший 
объект – храм в Киото, который был сожжен в 1950 году молодым 
монахом.  

Объект сам по себе имеет символический смысл - это 
пространство совершения религиозных действий. Эта символика очень 
важна для раскрытия философского смысла. С Золотым храмом героя 
знакомит отец-священник. Восторженное мнение отца подспудно 
довлеет над героем – юношей Мидзогути. Отец внушает сыну:  это 
знаменитый храм, от стен святилища исходит золотое сияние, на 
всей земле не существовало ничего прекраснее золотого храма. 
Подспудное присутствие идеального образа рождает в душе юноши 
комплексы неполноценности, главный из которых – заикание. Герой не 
может установить контакт ни с кем из своих сверстников – он одинок. 
В гимназии  он никому не интересен, у него нет товарищей. Это 
одиночество отчасти разрывает влюбленность в девушку Уико, но это 
чувство без взаимности. Кроме того, неумелая попытка сблизиться 
заканчивается неудачей, а вскоре Уико погибает. Образ Уико – образ 
прекрасного, которое гибнет, останется с героем надолго. 
Знаменательно, что гибнет Уико на пороге храма Конго, вынужденная 
передать своего возлюбленного в руки жандармов. Также важно, что 
это прекрасное является реальным, жизненным, а не 
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вымышленной категорией, как в случае с Храмом.  
Образ прекрасного Храма начинает складываться сначала в 

воображении героя, и это происходит  задолго до реального знакомства 
с ним. Образ Храма пока еще пространственно далек от Мидзогути. У 
героя созревает определенная философия – философия Прекрасного. 
Юноша Мидзогути жаждет встречи с Прекрасным, ведь оно где-то 
существует.  

Герой сравнивает в своем воображении Храм с красивым 
кораблем, отправляющимся в плавание. Однако первая встреча в 
реальности  с Храмом приносит глубокое разочарование: Храм  вовсе  
не  показался  мне  прекрасным, скорее он вызывал ощущение 
дисгармонии. Неужели, подумал я, прекрасным  может  быть  нечто, 
настолько лишенное красоты? Герой пробует разглядеть  красоту 
Храма в темное время суток – ночью, в лунном свете. И вновь героя 
постигает разочарование: Освещенный сзади, Золотой  Храм  высился 
темным  силуэтом, ломаным и причудливым; лишь по фигурным 
оконцам  Вершины Прекрасного  скользили  лунные   блики. Возникает 
зеркальная противоположность: рука отца кажется герою рукой 
скелета, живой, но уже умирающий  отец некрасив, а Храм мертвый, 
но прекрасный, считает Мидзогути.   

Расширяется воображаемое пространство – и храм в сознании 
героя становится огромным, затем  сужается, и храм становится 
маленьким. Мидзогути настолько погружается в придуманную идею, 
что не замечает  смерти отца.  Параллелизм  помогает нам понять 
отчужденность героя: льет сильный дождь, словно природа оплакивает 
смерть, а герой холодно смотрит на гроб отца. Отец уходит в какую-то 
неведомую глубину, а Храм возвышается в своем великолепии над 
всем миром: Всегда  робкий  и приниженный, на сей  раз я  стоял, гордо  
повернув  к прихожанам спокойное  и ясное  лицо, без единой слезинки 
на глазах. Храм был построен  на  скале,  возвышавшейся  над  морем. 

Герой мечтает, чтобы стерлась граница между ним и Храмом, 
граница не только пространственная, но и духовная:  Полюби меня, 
Золотой Храм, пусть не сразу. Открой мне свою тайну. Я  уже почти 
вижу твою красоту, но все же  пока  она еще сокрыта от меня. 
Пространственные границы в воображении героя стираются, Храм 
кажется ему, несмотря на удаленность, близким, реальным. И 
наоборот, стоило герою поселиться рядом с Храмом, как образ его 
исчезает из сознания героя: Когда я жил в Майдзуру, мне вовсе не 
казалось странным, что где-то там, в Киото, существует 
Кинкакудзи; но стоило  мне поселиться рядом с  Храмом, и он стал  
появляться,  лишь  когда я смотрел на  него, а по  ночам, которые я 
проводил в главном  здании, Храм исчезал. 

Храм существует не только в пространственном восприятии, но и 
во временном. В то роковое лето – это лето начала войны.  У героя 
рождается идея, что красота Храма «питается» ужасами  войны. 
Гармоничное слияние с Храмом произойдет тогда, когда он будет 
уничтожен под американскими бомбами. Так  неужели  Кинкакудзи 
может  погибнуть в огне?  Если  события  будут развиваться в том 
же духе и дальше, ответил я себе, Храм неизбежно обратится в 
пепел. Гибель сделает Прекрасное еще более совершенным:  Завтра с 
неба может пасть  огонь и обратить эти стройные  
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колонны,  эти грациозные изгибы  крыши  в прах,  и  я  никогда больше 
их не увижу. Но пока Храм, незыблемый и спокойный, стоял передо 
мной во всей своей красе, пылая в солнечных лучах, словно в языках 
пламени. 

Герой постоянно делает попытки сознательно уйти от 
воображаемого Прекрасного и найти его в реальной жизни. Женщина 
для Мидзогути - воплощение  желанной  и  вечно  ускользающей  
Жизни, реальности,  земной тверди, верно отмечает Б.Акунин. Так, 
например, нелепая попытка высказать свои чувства Уико 
продолжается в мечтах героя, причем герой представляет себя бегущим 
черным псом, из пасти которого пламенем вырывается дыхание. 
Встреченная в Храме проститутка в красном пальто поражает 
Мидзогути красотой, но он жестоко расправляется с ней по приказу 
американского солдата. Покои Храма в это время сияют светом, а 
присыпанный снегом Храм «невыразимо прекрасен». Так в сознании 
героя прекрасное все больше связывается с жестокостью, злом.  Он 
отказывается признаться-покаяться, ведь тогда зло перестанет 
казаться ему реальным. Храм «встает» между ним  тогда, когда  
приглашенной  Касивагой девушке Мидзогути не может выразить 
никакие чувства,  тогда, когда вновь встречает прекрасную 
незнакомку, которую он и Цурукава увидели в одном из храмов.  

Во внешнем мире герою не удается найти не только любовь, но и 
дружбу. Он знакомится с мальчиком Цурукавой. Этот персонаж 
воплощает все лучшие черты – доброту, тактичность, дружбу, 
понимание, милосердие. Герой сам подчеркивает, что это его 
«позитив». Цурукава становится своеобразным проводником, 
способствующим сближению героя с реальностью.  Но реальность 
«посылает» Мидзогути не только «позитив»,  но и «негатив». Персонаж, 
которого Б.Акунин сравнивает с мелким бесенком Ф.Достоевского или 
Ф. Сологуба, имеет в романе имя Касиваги. Это хромой калека, 
которого не смущает его уродство, он всегда имеет вид гордый и 
независимый. Существенно, что хромота Касиваги вызывает у других 
неприятие, зато самого Касивагу она вполне устраивает.  

Касиваги разворачивает перед юношей философию, которую 
можно назвать философией выживания зла в этом мире: Касиваги 
впервые показал мне, что в  жизни существует и  еще один путь - 
окольный, с черного хода. На первый взгляд могло показаться, что 
путь этот ведет лишь к разрушению и гибели, но как богат он был 
неожиданными хитрыми  поворотами,  подлость он  превращал  в 
мужество; его  следовало  бы назвать  алхимией,  поскольку он  
регенерировал злодейство, возвращая его  в исходное  состояние - 
чистую энергию. Герой обнаруживает, что Касиваги имеет теорию 
Прекрасного, которая похожа на его собственную. Касиваги, 
например, любит музыку потому, что жизнь ее недолга, она отзвучит и 
«умрет». Для создания красивых икебан Касиваги подбивает друга на 
воровство храмовых цветов. Рассуждая о гибели красоты – 
окончательной, полной, или половинной – Касиваги вспоминает 
буддийский трактат, слова которого призывают отречься от всего 
земного:  Встретишь Будду - убей Будду, встретишь патриарха - 
убей патриарха.... Философствующий Касиваги знает не только 
достоинства, но и все слабые места Мидзогути. Касиваги втайне 
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общается с Цурукавой, о самоубийстве которого он беспощадно 
сообщает Мидзогути. Дав в долг Мидзогути деньги на побег, Касиваги 
требует проценты, держа в страхе своего товарища, донося на него 
настоятелю.  Мидзогути известно, что его приятель вытягивает деньги 
из женщин. Как настоящий искуситель, Касиваги заставляет 
расписаться за взятые деньги хоть не кровью, но тушью, поставив 
отпечаток пальца на бумаге. Именно этот герой способствует 
укоренению стремления главного героя к разрушению, которая жила в 
нем с того момента, как он в школе исцарапал красивый кортик 
студента.  

От Деяния, то есть от сожжения Храма,  Мидзогути  могли бы 
спасти его настоятели, учителя-священники. Но герой с сожалением 
подмечает, что монастырская братия погрязла в разврате. В 
монастыре практикуется посещение публичных домов, учителя заняты 
не душами своих воспитанников, а своими делами. В городе  
монастырских обитателей  осуждают за то, что монахи берут с 
прихожан деньги, а послушников держат на рисе и воде. Мидзогути 
делает неутешительный вывод, что настоятель бессилен помочь ему в 
решении вопроса о судьбе Храма.  

Этот вопрос постоянно преследует юношу, становится поистине 
навязчивой идеей: Мысль, никогда прежде не возникавшая у  меня, 
набирала  силу и разрасталась  до неохватных размеров.  Уже не  она 
принадлежала мне, а я ей. Мысль была такова: «Я должен сжечь 
Золотой Храм». В разрешении этой идеи он вновь обращается к 
образам времени и пространства. Мидзогути полагает, что 
пространство с течением лет воплощается во время,  например, ящик 
стола был пространством, но прошло много времени, и он стал 
символом давно ушедшего времени. Убить человека невозможно, над 
ним ореол вечной жизни, но «смерть» Храма будет означать, что 
красоту Храма, считающуюся несокрушимой, можно уничтожить. 
Таким образом, Золотой Храм для героя – символ всего прекрасного, 
что создано человечеством за всю историю и возведено в культурный 
абсолют. Уничтожив Храм, герой изменит представления людей о 
вечной, нетленной красоте.  Если Храм благополучно простоял на 
берегу Зеркального пруда пять с половиной столетий, это вовсе не 
гарантирует, что он будет пребывать там и дальше. Глядишь, люди 
наконец забеспокоятся,  уяснив, что все так называемые 
самоочевидные аксиомы,  которые они  себе  напридумывали, в любой  
миг могут оказаться несостоятельными.  

В последний момент герой ощущает  неудержимую силу для 
совершения деяния – сожжения Храма. Жажда совершить сожжение 
переходит в маниакальную страсть. Я с вожделением стал думать о  
том дне, когда все мое тело допьяна изопьет этой манящей сладости. 
Небо смерти  представлялось мне таким же ясным, как и небо жизни. 
Мрачные  мысли унеслись куда-то прочь. В мире не было места 
страданию. Красота предстает герою как часть, и как целое. Он видит 
Храм и в общем, и в частных деталях.  Следует отметить, что гибель 
Храма герой видит издалека, так, как вначале издалека представлял в 
воображении красоту Храма. На протяжении романа герой десятки 
раз пытается установить границу между ним и Храмом, разорвать 
цепочку, прочно держащую его в этом внутриграничном 
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пространстве. Даже в момент поджога выход из Храма оказывается 
заблокированным. Перейти за грань удается только после того, как 
Храм полностью подожжен. Поджогом герой подтверждает свою 
теорию о том, что гибель сделает красоту еще прекраснее. Никогда  еще 
Храм не  являлся  мне  в столь ослепительном  великолепии  всех своих  
линий. Прекрасное уничтожено, но с ним уничтожена и душа героя. Он 
задумывается о самоубийстве, но тут же заявляет: Еще поживем. 
Смертная душа Прекрасного может жить только в бессмертной душе 
человека, считает герой.  

Роман Юкио Мисимы поражает читателя оригинальным сюжетом 
и идеями. Яркой была жизнь автора, который до конца своих дней 
искал встречи с Прекрасным на земле. Герой романа «Золотой храм» 
уничтожает Храм, но остается жить, а Мисима уничтожил себя, но 
живут его выдающиеся книги.  
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The article is devoted to the image of beauty in Ukio Misima' novel.  
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М. Өт емісов ат ындағ ы БҚ МУ  

 
СҰЛТАНӘЛІ  БАЛҒ АБАЕВ Д РАМАТУРГИЯСЫ НД АҒ Ы   
ЗАМАН ШЫНДЫҒЫ  Ж ӘНЕ К ӨРК ЕМД ІК  Ш ЕШ ІМ  

     
Драматургия – (грек.dramaturgia) қандай да бір халық тың  немесе 

жазушының белгілі бір дә уір мен к езе ңдегі драмалық  
шығармаларының  ж иынтығ ы. Драматургиялық  шығ армалардың  
алғаш қ ы ү лгілері Еж елгі Грек ияда діни дә стү рлерден (Дионис 
құ дайғ а табынудан) басталғ ан. Олардың  сюж етінің  негізін  қ ұ дайлар 
мен мифтік кейіпкерлер құ рады. Қ азақ  сө з ө нерінде драма ХХ 
ғасы рдың басында қ алыптасты [1,167 б].  

Қазіргі қ азақ  драматургиясы – қазақ тың  XX ғ асырдағ ы 
классикалық ә дебиеті дамуының  заң ды ж алғ асы. Драматургия – 
көрк ем ә деби тек  (драма, трагедия, к омедия) ж анрларының  
өнернамалық  ж ү йесі. Қ азақ  сө з ө неріндегі дә стү рлі негі зі әдебиет 
шығармалары мен фольк лор мұ раларында (би -шешендер сайысы, 
ақындар айтысы, ж ар -жар, беташар, алтыбақан, т.б.) негізі қ аланғ ан 
ұлттық  сө з ө нерінің  бұ л саласы қ азақ тың  рухани мә дениетінің  ә лем 
өрк ениетіндегі к ө рнек ті орнын да танытты. Драматургия 
шығармалары қ аламгерлердің  тарихи кезеңдердегі халық  
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тағдырын к ө рк ем шындық  поэтик асы зандылық тары аясында 
бейнелеуімен ерекшеленеді. Драматургия туындылары (пьесалар, 
спектакльдер, либреттолар) арқылы ә деби тек  саласы драма 
жанрларының (драма, трагедия, к о медия) теориялық ерек шелік тері 
саралана айқындалады. Драматургия ұ ғ ымының  аясында театр 
сахналарындағы туындылар мен дерек ті, ғ ылыми -фантастикалық, 
көрк ем фильмдердің  де қ ойылымдық -режиссуралық к ө рк емдік  
шешім ерекшеліктері айқындалады.  

Драматургиядағы ш ығ армалар – әдебиет оқ ырмандары мен 
театр, кино көрермендеріне арналғ ан к ө рнек  ө нерінің  (к ө рк емө нер) 
рухани құ ндылық тары.  

Қазақ  топырағ ында драматургияны дамытқ андар қ атарында 
Жүсіпбек  Аймауытов, Сә к ен Сейфуллин, Мұ хтар Әуезов,                
Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Сә бит Мұ қ анов, Ғ абит 
Мүсірепов, Жұ мат Ш анин пьесалары ұ лттық  к лассик алық  дә стү р 
жолын қалыптастырды ж ә не т.б. к ейінгі толқ ын драматург -
қаламгерлер ш ығ армашылығ ы арқ ылы ж алғ асты деп ә дебиетш і 
ғалым Т. Тебегенов қ азақ  драматургиясының  да му тарихы туралы 
мақаласында айтып ө тк ен [2, 9 б].  

Бүгінгі таң да Қ азақ стан Республик асы  - экономикасы дамыған, 
саяси-әлеуметтік   ж аң арулар қ ызу ж ү ріп ж ат қ ан, абырой-беделін 
бүк іл ә лем мойындағ ан шынайы тә уелсіз мемлек ет. Бұ л – бәріміз 
үш ін де мақ таныш. Бір ақ к ез к елген елдің  абырой -беделі мәдени -
рухани саладағы дамуымен де ө лшенетінін  еш қ аш ан ұ мытпағ ан 
абзал. Ал мәдени -рухани салада театр өнерінің  алар орны мен маң ызы 
ерекше. 

Қазіргі таң да қ азақ  драматургиясында ө зіндік  ерек шелігімен 
танымал болған ірі тұ лғ алардың бірі – Сұлтанә лі Балғ абаев. Оның  
«Қыз ж иырмағ а толғ анда», «Ең  ә демі к еліншек », «Біз де ғ аш ық  
болғанбыз», «Қ азақ ш а к ү рес», «Ғ ашық сыз ғ асыр», «Тойдан қ айтқ ан 
қазақ тар», «Әйелдер ә лемі», «Сағ ыныш пен елес» пьесалары еліміздің  
барлық театрлары мен Өзбе кстан, Қырғ ызстан, Қ арақ алпақ стан 
театрларында қойылып ж ү р.  

Драматург Сұлтанә лі Балғ абаевтың  2  актілі, 4 суретті  «Біз де 
ғаш ық  болғ анбыз» драмасы қ азіргі таң дағ ы ө зек ті мә селелердің  
жауабы боларлықтай. Пьесасының  сюж еттік -композициялық 
желісінде заманымыздың ең  ө зек ті мә селесі – отбасы бірлігінің 
сақталуы нысанғ а алынғ ан. Ер мен ә йел арасындағ ы қ айш ылық тар, 
тұрмыстық -әлеуметтік  ж ағ дай сө з болады.  

Драманың негізгі идеясы: адамның  ш ынайы махаббаты. Тек  бір -
бірінің адамш ылық  қ асиеттерін қ астерлеуге негізделу ге тиіс екенін 
дәріптейді. Оқ иғ а к ү тпеген к ездесу не тағ дырдың  тосын сыйынан 
басталып, Дәук ен, Сарман, Айж ан арасында ө рбиді.  

Пьесаның ек інш і к ө рінісіндегі тартыс қ олма -қол шеш ім 
шығаруғ а итермелегенмен, Дә ук еннің : «Ау, к ім -ей мынау бажылдап 
жатқан? Бетіне  жан келтірмейтін...жел жағынан адам ж ү ргізбейтін 
бір сылқым бар еді -сол сіз? Ау, сізге не болған?  

Бізден құ тылсаң ыз к ө зің із аш ылатындай...бағ ың ыз 
жанатындай...жеті шекпен киіп жетісіп қалатындай...бізден мың  есе 
артық тамаша бай тауып алатындай боп едің і з...дүниедегі ерк ек  
біткеннің бә рі данышпан...бә рі керемет...жалғыз оң бағ ан бар 
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екен ғой...бұ ры нғы байдан соң ғ ы бай сорақ ы болады ек ен ғ ой... 
ақымақ !» [3, 94 б] деген сө зінен аң ғ аруғ а болатын ә рек еттері арқ ылы 
нағыз пендеш ілік  пен адамгерш ілік тің   тартысқ а  түск ен  сә ті ек енін 
көрсетеді.  

Философиялық иірімдерге, ойлы оралымдарғ а бай, ірі тартыстар 
мен шамырқанғ ан ш арпысуларғ а толы драма осындай мегзеулерге 
жетелейді. Адам, қоғ ам, халық  ө міріндегі ә йелдің  ананың  рө лін 
Зияданың бейнесі арқ ылы к ө рсетеді.  

Тағд ырдың тә лк егіне ұ шырағ ан Дә ук ен мен Зияда ж ә не 
бейкүнә  сә бидің  ө мірінде ө з ү лестерінің  ж оқ қ а шығ уы немесе 
кішкене қыздары Кү нсұ лудың  ендігі мү гедек тік  ө мірі ек ендігі аналық  
ой-арман мақсатының  орындалмауы қ оғ амның , заманның  к елең сіз 
жағдайларына ә к еліп  тір еледі. Азаптан бойы арылмаған Зияданың   
бейнесі арқылы қ азіргі  қ азақ  қ ыздарынан ш ық қ ан аналармен  қатар 
Сарман сияқты  қайырымсыз ә к елер тағ дыры бейнеленеді.  

Сырт қарағ анда тө рт қ ұ быласы тү гел ж андар к ездеседі, 
басында -үйі, бауырында  - қазаны, алдында  - малы, аясында - отбасы, 
жұмыр басты пенде осыдан ө зге не тілейді деп ойлайсың . Дегенмен 
сырт көзге ғ ана осылай  к ө рінгенмен, ө з басына ж етерлік  ж анұ я 
жағдайы, ө тк ен ө міріндегі к елең сіз ж ә йттардың  елесі немесе қ азіргі  
тағдырындағ ы тап болғ ан  мә селелері оны ад ам төзгісіз к ү йге 
түсіреді. Міне, дә л осы ж ағ дайды пьесадағ ы  бас к ейіпк ер Дә ук еннің  
өмірінен де к ө руге болады.  

Қоғ амымызда қ анша ж астар драматург к ейіпк ерлеріндегідей 
күйге тү сіп , ж ас ө міріне  балта шапты. Зияда сек ілді қ аншама 
қарак ө здеріміз ө мірден опық  жеді. Бұл пьеса арқ ылы С. Балғ абаев 
қазіргі қ оғ амдағ ы ж анұ я тә рбиесін, олардың  іс -әрек етін ш ынайы 
көрсетк ен.  

 
Қазақ  драматургиясынан ерек ш е орын алатын «Сағ ыныш  пен 

Елес» («Мен сізді түсімде к ө рдім») ек і бө лімді лирик алық   пьесасы 
арқылы драматург елес а рқылы к ө рерменге ой салады. Сұ лтанә лі 
Балғабаев осы пьесасын 2007 ж ылы қ азан айында Қ азақ стан 
Республикасы Мәдениет ж ә не ақ парат министрлігін ің  тапсырысы 
бойынша жазған. Белгiлi ғ алым, профессор Хайретдин, бұ рынғ ы 
партия қызметк ерi Абдулхамит, мек теп дирек торы Анардың 
тұрмыстары бiр қ алыпты, ө мiрге разы к ейiппен ғ ұ мыр к еш iп ж атқ ан 
кезде аяқ астынан отбасыларының  ш ырқ ы бұ зылады. Ауылдан к елген 
Арайлымның ғ алымның  ү йiне телефон ш алуы, телефон тұ тқ асын 
көтерген Арманның  Арайлымды ұ натып қ алуы, қ алың дығ ын 
отбасына, отбасының достарына алып к елiп таныстырғ ан к ү ннен 
басталған сә ттер, ө тк еннiң  де елесi қ айта қ озады. Өздерiнен ө здерi 
жасырған, еск е тү сiргiсi к елмейтiн, баяғ ыда ұ мыт болғ ан оқ иғ а к ө з 
алдарында қайтадан ж анданады . 

Әрі к етк енде алты адамның  арасында (Хайретдин, Абдулхамит, 
Анар, Елес, Арман, Арайлым) өтетiн оқ иғ ада ең  басты к ейіпк ер  - елес. 
Тек өтк енге ө к iну, бармақ  тiстеу, ж ан ауыртпалығ ы, қ ат ігездiк, 
қоғ амның  тоғ ыш арлығ ы ғ ана бар. Бә рiне қ оғ ам к iнә лi ш ығ ар, 
бiрақ басты к iнә  адамзат баласында ек енi айқ ы н. Онда қызметiнен 
қуылып к етуден қ орық қ ан мек теп дирек торы, партияның  қ атаң  
ұстанымы, сү йгенiн арашалап алып қала алмағ ан ғ алым. 



 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

255 

Қоғ амның  озбырлығ ына, қ иянатшылдығ ына қ арамастан, қ ыз ө з 
ұрпағ ын аман сақ тап қ алады. Балалар ү йiнде ө ск ен баланың  
келешек тағд ырынан хабар беретiн кейiпкер – Арайлым ғана. Одан 
әрі қ арай оқ иғ а елес пен Арайлым арқ ылы тiзбек теле бередi. Ең  
бастысы, пьесада автор адам баласының ұ рпақ  алдындағ ы 
жауапкершiлiгiн сезiндiрiп қана қ оймай, қ иянаттың  да тү бi қ айта 
өзiң е оралатынын, яғ ни ат аңа не істесең , алдың а сол к елетінін де 
көрсетеді.  

Қай заманда болса да адамзат баласы ж ақ сылық тан аттап, 
имандылықтан безіп, к есір билегенде «к ө п асқ анғ а бір тосқ ан» 
дегендей тылсым күш иелері мен рух тә убесіне к елтіреді деген сенімге 
арқа сү йеген драмат ургтың «Сағ ыныш пен елес» пьесасында да осы 
жайттар орын алған.   

Сұлтанә лі Балғ абаевтың  ө мір ш ындығ ының  сан салалы 
мәселелері сө з болатын туындыларының  бірі – «Ғашық сыз ғ асыр» 
пьесасы. Бұл пьесаның  негізгі идеясы – мәң гілік  махаббат  ж ырын 
насихаттау арқы лы жас ұрпақ  санасына отбасының  берік  тірегі, 
алтын қазығ ы адалдық  пен пә к тік , ш ынайылық  пен тү сіністік , сезім 
мен сенім екендігін ұғ ындыру. Драматург осы пьесасы арқ ылы шын 
махаббаттың к ү ш і тау қ опарып, тас ж арып, қ иындық тардың  бә рін 
жеңетінін, махаббатта н асқан ұ лы сезім ж оқ  ек енін тү сіндіру. 
Жалындаған ж астық  шақ тың  бір белгісіндей болғ ан балауса 
махаббаттың ж арқ ын естелік терінің  ж ұ байлар санасында ж атталып, 
мәң гілік  махаббат ж ырына айналуы, Қ айырбайдың  серілік  дә уренінің  
әш к ере болып, ж ар алдындағ ы опас ыздығы себепті ш аң ырақ тың  
шайқалып, отбасының  ойрандалуы драманың  дамуына себеп болады. 
Ал жас тоқалдың  қ ыз баланы дү ниеге ә к елгеніне налығ ан 
Қайырбайдың  бірж ола ішк ілік к е салынып к етуі, ауруханадан оралғ ан 
Фаридаға Русланның  ү йлену туралы ұ сыныс ж асауы, Қ айырбайдың 
өз қ атесін тү сініп , ж ас тоқ ал Нә зік ештің  сә биін Фаридағ а тастап, 
жаңа ө мір іздеуге аттануын драматург шебер суреттеген. Пьеса 
турасында режисер Оңталап Нұ рмаханов: «...пьеса бү гінгі ж ә не 
мәң гілік  ө мірдің  тақ ырыбын қ озғ айды. Аста -төк  дә улет, шаң ы рақ 
тыныштығының  бұ зылуы, ө мірден адасқ ан ж андардың  қ асіреті, 
міне, осылар жұртты ойғ а батырып, ж ақ сы мен ж аманды, ө з 
бақытын бағ амдай алмауш ылық ты алғ а тартады» [2, 6б .] деп пікірін 
білдіреді. Расында да, бұл пьсада ә ншейінде к ү йк і тірлік пен ж ү ріп 
мән бер мейтін, күнделік ті ө мірде к ездеспей тұ рмайтын ж айттар 
көрерменнің  ж ү регін қ озғ айды, ой салады ж ә не қ азіргі заманның  
шынайы бейнесін  ашады.  

Сұлтанә лі Балғ абаевтың   1998 ж ылы М. Әуезов атындағ ы 
академиялық театрында қ ойылғ ан «Тойдан қ айтқ ан қ азақ тар» атты 
екі бөлімді, тоғ ыз к ө ріністі к омедиясы – қазіргі заман талабына сай 
заманына қарай амалын табар пенделерді, ел ө мірін, бү гінгі қ оғ ам 
мәселесін бейнелеген к омедиялық  туынды. Бұ л пьесадағ ы бір 
ерекшелік, оқиғ а ж елісі «Қ азақ стан» пойызында ө рбиді. Автор бұ л 
пьесасының арнасын адам бойындағ ы ж ағ ымпаздық ты астарлап 
жеткізуге бұрғ ан. «Тойдан қ айтқ ан қ азақ тар»  к омедиясында барлық  
қатысуш ылар  қ азіргі  к езең дегі адамдардың  іс -әрек еттері, мінез -
құ лық  дағ дылары ж инақ талғ ан ж иынтық  образбен к ө рсете білген. 
Пьеса тойдан қайтқ ан қазақ тардың  перронғ а 
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келуінен бастау алады. Автор бірінші көріністегі:  
 «Жасасын жақсы ағ алар!  
Асыл ағалар ж асасын!  
Жасасын қамқ ор ағ алар,  
Бастық ағ алар ж асасын!» [3,123 б]   

деген тұсынан немесе ү ш інш і к ө ріністегі  Қ ошқ арбайдың :  
 «Жасасын Мэлис Әлібаевич! 
Мэлис Әлібаевич ж асасын! 
Жасасын асыл ағаларымыз!  
Ұлы ағ аларымыз ж асасын!» [3,129 б]   

деген сөзінен ж ағ ымпаздық тың ,  ек іж ү зділік тің  к ө зге к ө лгірсу, бетк е 
жылтырау, аяқ -қолын ж ерге тигізбей мақ тау, ж азылып ж астық , иіліп  
төсек  болудың  ү лгісін к ө р сетсе, екінші көріністегі билетсіз 
жолаушының: «Қ арағ ым -ау, оқудағ ы балама барып... қ азіргі к езде 
бала оқыту деген... Бұ рын тек  оқ уғ а тү серде ғ ана беретін едік ... енді 
ай сайын... сессия сайын... Біресе ақша сұ райды... Біресе соғ ым 
сұрайды... Тіпті к ү ріш , консерві сұрайтындары да бар» [3, 126 б] деген 
сөзінен қ азіргі замандағ ы парақ орлық тың   белең  алып бара 
жатқанын да ә серлі етіп  суреттеген. Драматург пьесадағ ы 
әрек еттерді заман талабына сай ө рбітеді. Композициялық  қ ұ рылысы 
жағынан драманың  дамуы пойыздың  бастығы мен ж олсерік  
келіншектің Мэлис Әлібаевичк е арақ  беріп, мас қ ылатын к езіне сә йк ес 
келеді. «Тойдан қайтқ ан қ азақ тар» пьесасы арқ ылы Сұ лтанә лі 
Балғабаев қ азіргі қ оғ амда, ү к імет органдарында ек іж ү зді, ж ағ ымпаз 
адамдардың пайда бола бастағ анын, қ оғ амдық  халыққ а қ ызмет 
көрсету орындарында парақ орлық тың  к ө бейіп к еле ж атқ андығ ын, 
халық арасында ә лі к ү нге дейін руш ылдық тың  қ алдық тары бар 
екенін қозғ ағ ан.  

Сұлтанә лі Балғ абаевтың  қ аламынан туғ ан, ж оғ ары талдап 
отырған  «Біз  де ғ ашық  болғ анбыз», «Ғ ашық сыз ғ асыр », «Тойдан 
қайтқ ан қ азақ тар», «Сағ ыныш пен Елес» атты  пьесалары - өз 
оқыр мандары мен көреремендерінің  ш ынайы ық ыласына бө ленген 
туындылар. Аталған пьесалар республик алық , облыстық  драма 
театрларда көптен бері сахналанып к еледі. Оның  қ аламының  ұ ш ынан 
дүние ге келген пьесаларының тақ ырыптық , ж анрлық  ауқ ымы сан 
қилы. Трагедия, драма, к омедия деп бө ліп -жармай, қаламгер қ оғ ам, 
өмір, орта ұ сынғ ан мә селелерді сахна тө ріне ың ғ айлауда, ө зінің  
жеке-дара жазу стилін қалыптастырғ ан суретк ер, драматург. Бұ л 
пьесаларды көру арқ ылы оқ ырман ө з заманының  қ ұ былыстарын, 
пендешілікке салынған адамдар бейнесін ж ә не  ә р пенденің  ж ан 
дүниесінен к ездесетін  ж ақ сылы -жаманды мінездерді көре алады.            
Драматург өз ш ығ армаларын қ азақ  театрының  (к ей ж ағ дайда нақ ты 
режиссер мен актерлердің) мү мк індігіне лайық тап ж азады. Сұлтанә лі  
Балғабаев: « Біз соңғ ы к езде елімізде мемлек еттік  идеология болу к ерек  
деген мәселені к ө теріп  ж ү рміз. Мемлек еттік  идеология тең іздің  арғ ы 
бетінде жатқан Америк ада да бар. Ал идеологияны қ алыптастыратын 
мәде ниет пен әдебиет ек енін ұ мытпағ анымыз абзал. Мемлек еттік  
идеологияны қалыптастыруды қ олдамайтындар – ұлттың  бірлігін 
ойламайтындар» [4, 5] деген болатын.  Ал өз ш ығ армаларында ә дебиет 
пен мәдениетті ұ штастара білген, ө мірдегі сан алуан қ ұ былысты 
танытуда да әдебиетті байыта отырып, мәдениетті биік  
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шыңғ а к ө теріп  ж ү рген драматургтың  шеберлік   қ ырлары барлық  
пьесасынан анық байқ алады.  

Драматург пьесаларының қ ай -қайсысын алсақ  та, оның  
әрқ айсысынан біз заманғ а лайық  к ейіпк ерлердің   шынайы бет -
бейнесін көреміз. Өйтк ені драматург ж азғ ан пьесалардың  бә рі 
сахнаға лайық талып ж азылғ андық тан, реж иссердің  қ атаң  ө згертуіне 
ұшырамастан сахналанып ж ү р. Сұ лтанә лі Балғ абаевтың  барлық  
драмасынан, мейлі ол 80-90 жылдардағы ж азылғ ан пьеса болсын, 
тіпті тәуелсіздік  алғ аннан к ейі нгі бүгінгі қ оғ амда ж азылғ ан 
туындылары болсын, одан әрдайым заманның  бейнесі сезіліп  тұ рады. 
Драматургтың ө зіндік  ерек шелігі деп те осы қ ырын айтуғ а болады. 
Еліміз егемендік алған ж ылдан бері театр репертуарындағ ы тарихи  
қойы лымдар, драма, трагедия, комедия жанры ерекше дамып келеді. 
Сол жеткен жетістіктердің арасында Сұ лтанә лі Балғ абаевтың  да алар 
орны зор.  

Пайдаланылған  ә дебиет т ер т і з і м і :  
1. Қазақ  ә дебиет і. Энцик лопедиялық  анық т амалық . Алмат ы. 

Аруна, 2005 жыл. 573 бет. 
2. Тебегенов Т. Қазіргі қ азақ  ә д ебиетіндегі драматургия // 

Ақиқ ат . №3. 2010 ж ыл.  
3. Балғабаев С. «Ең  ә демі к еліншек » (ә ң гімелер мен пьесалар). 

Алматы.  Ана тілі, 2006 . 271 бет. 
4. Өмірзақ ұ лы Е. Мә ні к ет к ен мә дениет  / /  Жас қ азақ . 2008 

жыл. 18-сәуір.  
5. Нұрғ али Р. Жет і т омдық  шығ армалар  жинағы. І т ом. 

Астана. Фолиант, 2005. 571 бет.                                            
*** 

В данной статье рассматриваются реалии эпохи, изображенные 
в драматургии Султанали Балгабаева и его художественные 
особенности. 

*** 
The article is about the truth of  the epoch and artistic desion 

represented in the dramaturgy of  Sultanaly Balgabaev. 
 
 
ӘОЖ   331.101.26 

Куспаева Ш.Н.- оқыт ушы,  
М.Өт емісов ат ындағ ы БҚ МУ 

 
КАЛЬКАЛАУ АРҚЫ ЛЫ  Ж АСАЛҒ АН САЛАЛЫ Қ  ТЕРМИНД ЕР  

 
Әр ұ лттың   қ оғ амдық -саяси, рухани-мәдени ө мірінде б олып 

жатқан ө згерістер қ ашан да  оның  тілінен к ө рініс табады. Әсіресе 
ғылым мен техник аның  дамуы тілге ө з ә серін тигізбей қ оймайды. Тіл 
адамның барлық  ж ұ мыс саласындағ ы іс -әрек етімен тү гелдей 
байланысты болғандық тан, сө здік  қ ұ рам адам ө мірінде не бар соны 
дереу және тік елей к ө рсетіп отырады . 

Терминология - ғылым мен техник а тілін дамытатын лек сик аның  
бірден-бір күрделі қ абаты.  

Қазіргі таң да  қ азақ  терминологиясын тө л терминдермен, тілдің  
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өз  материалынан ж асалғ ан терминдермен байыта тү суге ерек ш е мә н 
беріліп отыр. 

Ғалым Ө.Айтбаев тілдің  қ ашан да ө згеріс ү стінде болатындығ ын 
айтады. Оның ойынш а: тілдегі к ейбір сө здер қ олданыстан шығ ып 
өліп  ж атса, к ей ж ағ дайда ж аң а сө здер пайда болып ж атады. Жә не де 
мұндай сө здерге терминдерді ж атқ ызып, олардың  қ алыптасуын 
тілдің ө з мү мкіндігінен жасау және басқ а тілдерден дайын термин алу 
сияқты ек і ж ағ даймен тү сіндіреді [1,  205]. 

Ұлттық  тілдің  ө з байлығ ын пайдаланудың  бірден -бір жолы -
калькалау тәсілі бү гінгі  таң да термин ж асауш ы, соның  іш інде ғ ылыми 
терминдер мен терминдік тіркестерді жасаушы негізі өнімді 
тәсілдердің  бірі болып табылып отыр.   

Ғылыми терминдердің  ж асалып, қ алыптасуын  Р. Сыздық ова                    
XIX ғасырдың  ек інш і ж артысынан бастайды. «Бұ л к езең  – қазақ  
тілінде терминдерді жасаудың принциптері мен ж олд ары 
айқындалмағ ан дә уір. Дегенмен, білім -ғылымғ а қ атысты 
терминологияның алғ ашқ ы нышандары осы к езден бастау алады» [ 
2,181]. 

Калька тәсілімен ж асалғ ан терминдерді ғ ылымның  барлық  
салаларынан кездестіруге болады. Калькаланған терминдерді, ә сіресе, 
филологиялық терминдер  қ атарынан к ө п к ездестіруге болады. 
Мысалы, введение - кіріспе, вводное слово - кіріспе сөз, лит ерат ор - 
әдебиет ш і, рук опись  - қолж азба, вершина слога  - буын шыңы, 
закрытый слог - бітеу буын, түбір сө з  - корневое слово ударный слог - 
екпінді буын, т.б.  

Филологиялық терминдердің  к альк алануын негізінен                    
А. Байтұрсыновтан бастағ ан ж ө н. А.Байтұ рсынов термин ж асауда 
калька тәсілін сә тті пайдаланғ ан. Орыстың  терминдері негізінде 
қазақ  тіліне сө збе -сөз аудару арқ ылы бірнеше термин дер қатарын 
алып келген. Мысалы, дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, қос сө з,  т.б. 
терминдері осы калькалау арқылы ж асалғ ан. Сондай -ақ А. Жұ банов 
та термин жасауда осы калька тәсілін қ олданғ ан.  

Филологиялық терминдерді сө збе -сөз аударуда қ ұ рылымдық  
және мағ ын алық к альк алауды байқ ауғ а болады.  
Құ ры лы м ды қ  к альк алар:                        Семантикалық 
калькалар 
тілші - языковед                                           қиысу  - согласование 
ертекші - сказочник,                                    шақ  - время 
жіктеу - спряжение                                      шырай - степень 
әдебиет ш і  - литератор,                                 мүше  - член 
өмірбаяндық  ә діс  - биографический метод  тіл - язык 
безударное слово - екпінсіз сөз,                   тіркес-сочетание 

Сондай-ақ филологиялық  к альк а -терминдерді дара, күрделі , 
тіркесті терминдер деп қарастыруғ а болады.  

Белгілі бір компонентінің ғ ана к альк алануы арқ ылы ж асалғ ан 
жартылай калькаларды да филологиялық терминдер қ атарынан 
кездестіруге болады. Мысалы, әдеби норма  - литературная норма, 
әдебиет  т еориясы  - теория литературы, ертегілік эпос - сказочный 
эпос, т.б. 

 Психология ғылымына байланысты к альк а -терминдер: 
настойчивость - табандылық, ленность - жалқаулық , 
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промежуточный мозг - аралық ми, борыш сезім і – чувство долга, 
целеустремленность - мақсат қ а т алпынушылық , 
наблюдательность - байқағ ышт ық , памят ь  - ес, склонность - 
бейімділік, воля - ерік, мышление - ойлау, бездеятельность - 
әрек ет сіздік , безволие  - жігерсіздік, бодрость -сергектік, вежливость – 
сыпайылық ,  т.б. Психология терминдерін зерттеумен айналысқан 
С.С.Исақова ө зінің  ең бегінде осы психология терминдерінің  белгілі бір 
бөлігін  ж асаушы тә сілдің  бірі  - калькалау тәсілі деп  қ арастырады. 
Сондай-ақ к альк а -терминдерді дара және тірк есті деп ек іге бө леді [ 3] . 

 Дара  калька-терминдер:               Тіркесті терминдер:  
әрек ет сіздік  - бездеятельность   зат бейнесі - образ предмета 
 сергектік - бодрость             мүйізгек  дене  - мозолистое тело 
жігерсіздік - безволие                  есту нерві – слуховой нерв 
Тіркесті калька-терминнің ө зін қ ұ рамындағ ы сың арларының  

калькалануына қарай іштей бірнеше топқ а бө леді.  
Философия ғылымына байланысты к альк а -терминдер: 

определение - анықт ама, т ож дест во  - бірдейлік, цельность - бүт індік , 
приспособление - бейімделу, самостоятельность - дербестік, исходная 
точка - бастапқы нү к т е, ғ ылыми болж ам  - научное предвидение, 
всеобщность - бәріне орт ақ т ық , т.б. Көріп отырғ анымыздай, 
философиялық к альк а -терминдерді құ рамына қ арай бірнеше топқ а 
бөлуге  болады.  

Философия терминдерінің қ атарына н құ рылымдық  к альк аларды 
көптеп к ездестіруге болады. Определение - анықт ама, цельност ь  - 
бүт індік , всеобщност ь  - бәріне орт ақ т ық , самост оят ельност ь  – 
дербестік, т.б. осы құ рылымдық  к альк алау арқ ылы ж асалғ ан 
калькалалар. Мысалы, дербестік - самостоятельность терминіне 
морфемдік талдау жасап көрелік , самостоятельный - дербес, заттық 
мағына беретін ость тұлғ асы тік тұлғ асымен  берілген, яғ ни сө збе -
сөз аудару барысында ө зге тілдегі термин сө з сол қ ұ рылымдық , 
ерекшеліктерін толық сақ тағ ан. Осы сияқ ты барлық  қ ұ ры лымдық  
калька-терминдерге морфемдік жасауға болады. Жә не де бұ л 
терминдер қолданысқ а толық тай еніп, бү гінгі  таң да ұ лттық   
терминология қорынан берік  орын алғ ан.  

Физика мен математика саласына қатысты к альк а -терминдер: 
бесконечность - шексіздік, двоичное число - екілік сан, делимость - 
бөлінгішт ік , десят ичное число  - ондық сан, неравенст во  - теңсіздік , 
условие – шарт, цветочувствительность – түссезгішт ік , т руба  - 
түт ік , т рубк а  - түт ік ше, т яж ест ь  - ауырлық, угол от к лонения  - 
ауытқу  бұ рышы, проводник  -өт к ізг іш, проводимость - өт к ізгішт ік , 
двигатель - қозғ алт қ ыш, измерит ель  - өлшеуіш , влагоуст ойчивост ь  
- ылғалт ө зімділік , зона т ормож ения  - тежеу аумағы,  стабилизатор 
- тұрақ т андырғ ыш, влагоудалит ель  – ылғылсыздандырғ ыш , т.б. 

Физика және математик а терминдерін ж а сауда сөзбе -сөз аудару 
тәсілінің  маң ызы зор. Себебі к ей ж ағ дайда ғ ылым тілі нақ тылық ты 
қаж ет етеді. Нақ тылық ты беретін бірден -бір тәсіл  - калькалау.    

 
Сондай-ақ бү гінгі к ү ні ұ лттық  тіліміздің  ғ ылым тіліне 

айналуына байланысты термин жасауда тілдік материалды пайдалану 
маңызды орынғ а ш ығ ып отыр. Кальк алау  - жоғарыда айтып 
өтк ендей тілді ң  өз мү мк індігін  пайдаланудың тиімді ж олы.  
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Заң, қ ұ қ ық  саласына байланысты: безвестно пропавший - 
хабарсыз жоғалғ ан, безвест но от сут ст вующий – хабарсыз кетекен,  
беззаконие - заңсыздық , беспризорност ь  - панасыздық, верховенст во 
закона - заңның  ұ лылығ ы, залог  - кепіл, законопроект - заң ж обасы, 
подсудность - соттылық, подсудимый  - сотталушы, т.б.  

Заң, қ ұ қ ық  саласына байланысты терминдердің  к альк алануын 
XIX ғасырдың  ек інш і ж ар тысынан бастаған ғ алымдардың  бірі  -                
Б.Әбілқ асымов. Ғ алым  сол к езде ж арық  к ө рген қ азақ  газеттерінде 
заңғ а байланысты бірсыпыра терминдердің  қ алыптасқ анын, олардың  
көбінің  к ейін тілде тұ рақ тап қ алғ анын  атап к ө рсетеді [4,113] . 
Мысалы, жаза (наказание), іс (дело) куә (свидет ель) терминдері - сол 
кездің ж емісі.  

Бұл терминдердің  к ейбірі қ азіргі к ү нде де қ олданысқ а ә бден 
еніп, тіліміздің тө л термині ретінде танылып ж ү р. Яғ ни қ ай уақ ытта 
да терминжасамда калька құ былысының   ж ағ ымды ық палы 
болғандығ ы белгілі.  

Экономика саласында калькалау арқылы ж асалғ ан терминдер 
өте к ө п. Мысалы: салым - вклад, салымшы - вкладчик, ақш алай 
міндеттеме - денежное объязательство, жылжымалы мүлік  - 
движимое имущество, жылжымайтын мүлік  - недвижимое 
имущество, тапсырыс - заказ, тапсырысшы - заказчик, т.б. Бұл 
терминдер қатары бү гінгі таң да толық тай қ олданысқ а еніп, тілімізде 
әбден қ алыптасты.  Сонымен қатар ж артылай к альк аланғ ан 
терминдерді де көптеп к ездестіре аламыз: дипломатиялық 
қат ынаст ар  - дипломатические отношения, абсолюттік негіздер – 
абсолютные основания, айналымдылық к оэффициент і  - коэффициент 
оборачиваемости, акциялар ағыны  - поток акций, валюталық 
құ ндылық  - валютная ценность, т.б. 

  Бүгінгі таң да қ олданылып ж ү рген эк ономик алық  к альк а -
терминдер терминге қойылат ын талаптарға толық тай ж ауап бере 
отырып, қолданушы тарапынан толық  қ олдау тауып,  ө зіне тиесілі 
қызметті толық тай атқ арып к еледі.  

 Мұнай саласына қ атысты к альк а -терминдер: бурильщик -
бұрғ ышы, анализ  - талдау, смещение - араластыру, қат пар  - 
складка, торап - сеть, недро - қойнау, ст вол  - оқпан, ст епень сж ат ия 
- сығу дә реж есі, к репления забоя  - түпт і бек іт у, линия т ок а  - тоқ 
сызығы, ст очная вода  - бұралқ ы су, осушк а  - кептіру, автомойка - 
автожуғыш, ледник  – мұздық , т.б. Мұнай терминдерінің  
ерекшеліктері мен жасалу жолдарын қарастырып, ғ ылыми ең бек  
жазғандардың  бірі  - жас ғалым А.С.Нұ рж анова. Ол ө зінің  зерттеу 
еңбегінде мұ най саласының  терминдерінің  ж асалу ж олдарына 
тоқталғ ан. Соның  іш інде к альк а тә сілін де қ амтығ ан. Ол осы салағ а 
қатысты к альк а -терминдерді мағыналық  ж ә не қ ұ рылымдық , 
құ рамына қ арай дара ж ә не к ү рделі деп бө леді. Жә не де к альк а 
тәсілінің  мұ най терминдерін ж асаудағ ы қ ызметін саралай к еле 
өзіндік  бағ асын береді. «Кальк а -тілдің сө зж асам ж ү йесін, ү лгісін 
байытудағы терминдер мен терминдік  тірк естер ді жасаудың бірден -
бір өнімді тә сілі. Олардың  табиғ и терминдермен салыстырғ андағ ы 
ерекшелігі - аудармаға қ атыстылығ ы » [5,68] .  

Сондай-ақ мұ най саласына қ атысты халық аралық  деген 
терминдердің к альк алануы да байқалады. Мысалы , қысым, 
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қондырғ ы, ж елдет к іш , к ө тергіш, қабат , т.б. Бұл терминдер - орыс 
тілі арқылы тілімізге сө збе -сөз аударылғ ан терминдер қ атары.  

Сөзбе -сөз аударылғ ан ә ск ери терминдер: жорық, ш абуыл, 
әск ери ж ат т ығ у, ж ау лек т ері, алдың ғ ы шеп, ә ск ер қ ұ рамы, 
майдан алаңы , т.б. Р.Барлыбаев тіліміздің іш кі мүмк інш ілік терінен 
сәтті ж асалғ ан  терминдер , - дейді. Әск ери терминдерге қ атысты Т. 
Байжановтың «Қ азақ  тіліндегі ә ск ери лек сик а» атты ғ ылыми зерттеуі 
бар. Ол өз ең бегінде к альк аланғ ан  терминдерді ұ сына отырып, сө збе -
сөз аударуды термин ж асауш ы ө німді тәсіл дегенді тү сіндіреді. 
Сөзбе -сөз аударылғ ан ә ск ери терминдер қ атарынан мағ ыналық  
калькаларды да, тұлғ алық  к альк аларды да к ездестіруге болады. 
Әсіресе, қ ұ рылымдық  терминдер қ атары к ө бірек . Яғ ни , сөзбе -сөз 
аудару барысында құ рылымдық  элементтерін толық  с ақтап қ алғ ан 
терминдерді жиі кездестіруге болады. Мысалы, взрыватель терминіне 
морфемдік талдау жасасақ , взрыв - жарылыс, тель - ғыш  болып сөзбе -
сөз аударылып, мағ ыналық , қ ұ рылымдық  ерек ш елік тері толық тай 
сақталғ ан. Сондай -ақ бекітпе - затвор, бітімгерлік күшт ер  - 
мировотворческие силы, т.б. терминдерге де осындай морфемдік 
талдау жасауға болады.  

Қорытындылай к еле айта к ететін ж айт, XIX ғ асырдың  ек інш і 
жартысынан бастау алатын калька тәсілі бү гінгі к ү нде де ө з міндетін  
толықтай атқ арып, ұ лттық  терминологиял ық қ орымызды, ж алпы 
тіліміздің лек сик асын байытатын ө німді  тә сілдердің   бірі болып 
танылып отыр. 
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The terms constitution items in kazakh  language are shown in this 
article. 
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Исанова А.О. - магистрант, 
М.Өт емісов ат ындағ ы БҚМУ  

 
ЖҰБАН  ПОЭМАЛАРЫ НД АҒ Ы   ИД ЕЯЛЫ Қ -КӨРК ЕМД ІК   

ІЗДЕНІСТЕР 
 
Қазақ  поэзиясы талантқ а к енде болмағ ан ғ ой. Бір іне-бірі 

ұқ самайтын, бірін -бірі қайталамайтын, алайда бірі ек інш ісін 
толықтырып отыратын дарындар қ атарында Жұ бан  Молдағ алиев 
есімі ерекше көрінеді.  

Жұбан - сыршыл лирик әрі қ ұ лашты эпик  те. Оның  қ аламынан 
туған оннан астам поэмалары бар. Олардың  тақ ырыбы  да әр алуан. 
Идеялық мақ сатын анық  танытқ ан  дастандардың   бірі - «Қиял 
қанаты».  

Бұл поэманың  ә леуметтік   маң ыздылығ ы сол - оның ө мір  
шындығын ж ырлаумен ерек ш еленді. Өтк ен ғ асырдың  50 -
жылдарының соң ында  ж азылғ ан шығ арма мазмұ нында  сол к ездегі 
еліміздің сұ лу астанасы - Алматы қаласының  парк інде балаларғ а 
арналған темірж ол  айналысын, к ө зімен к ө ріп, к ө ң ілі толғ ан  
лирикалық к ейіпк ер толғ анысы сипатталады. Балалар темірж олын  - 
кіші Түрк сібк е  балағ ан  ақ ын к іш к ене ғ ана паравоз бен вагондарды, 
өзді -өздері не қызмет етк ен  бү лдірш індердің  саналы тұ рмысын 
қызық тап, сезім -күйге бө ленеді.  

Лирикалық сырғ а толы қ уаныш -шаттығын  ө тк ен ө мір  
соқпақ тарымен  байланыстырғ ан  ә деби қ аһ арман ж аң а ө мірдің  
жаңа тұ рмысын ж ырғ а қ осады. Балалардың  шаттық қ а толы 
ғұ мырларының   баянды  болуын  тілеген  кейіпкер: 

Жағалап бү лдірш індей вагондарды,  
Перронда жүр сайрандап балам да ә лі,  
Бір түрлі паравозда бө бек к е ұ қ сас,  
Бөбек тей к ө рінеді мағ ан бә рі . 
 
Бал қыз басып тұ рып баспалдақ ты,  
Күледі: -Таянды,апа, «қош сағ аты» . 
Қолда гү л, шаш ы ндағы қ ызыл бантик , 
Секілді көбелек тің  қ ос қ анаты [1,105 -б.] 
-деп жырлайды. Теміржолшы бейнесіндегі кезекші машинист, 

кондуктор балалардың ү лк ендерш е, ересек  адамдарғ а ұ қ сап, қ ызмет 
етуін, бәрін де тап -тұйнақ тай қ ып еш мү дірместен орындап ж атқ ан 
тіршіліктеріне риза көң ілмен:  

Мінеки, жолаушының  ж аң а  легі,  
Жасыл  бау, жарқын дү ние, дала лебі  
Жатқандай  ұ рпақ тарын ұ луғ ылап  
Жеңімпаз ж аң а ө мірдің  дана елі [1,113 -б.] 
- деп  жырға  қ осса, ө тк ен  дә уірдің , ағ а  ұ рпақ тың  басынан 

кешкен ауыр халін, сұрапыл ж ылдарды  терең к ү рсініспен еск е алады. 
Бақытты ө мірді ж асап берген,  жаңа қ ұ рылысты ж асаушы, к ейінгі  
ұрпағ ының  тә уелсіздігі ү ш ін к ү реск ен есіл ерлерді  автор қ ұ рметпен 
еске алады. 

 
Жеткен жоқ ж етелеусіз к ө шелі ойға,  
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Ардақты Зоя, Әлия, Кошевой да,  
Кітаптан, ертегіден  көргенімен  
Сусындап  жүрді олар да к еш е ғ ана [1, 112 -б.]-дейді ақын.  
«Қиял қ анаты» - лирикалық  геройдың  ө з ұ рпағ ын ж етелей 

жүріп к ө рген қ ызық тарының   тізбек -мазмұнына қ ұ рылғ ан. Заман 
өзгерісін  ж ас ұ рпақ тың   қ абылдау тү йсігімен бере білген ж ә не оғ ан 
өз  толқыныс -тебіренісін қоса  білген Ж.Молдағ алиев поэмасының  
көрк емдік  қ уатында  тақ ырыптық , идеялық  бірлік  те ө зара біте 
қайнасып ж атыр. Ш абыт қ иялына ерік  берген ақ ынның  ұ тымды 
қолданғ ан эпитет, тең еу, метафоралық   тірк естері ө лең   аж арын аш а 
түседі.  

Саябыр болар емес ағын  халық ...  
Алда тұр ж асыл парк  сағ ымданып,  
Жасарған ж аз к ү німен қ арт терек тер,  
Желегін табиғаттың  тағ ып алып.  
 
Бұраң дап к іш і Алматы қ ыз беліндей,  
Сылдырлап ақ к ү містің  тізбегіндей,  
Ағады тастан -тасқа сек іреді,  
Бетке ұрып салқ ын лебі к ү з д еміндей [1,100-б.] 
-деген шумақтардан к ө рк емдеуіш  қ ұ ралдарының  тамаша ә сем 

үлгісін к ө ргендей боламыз. Метафора, эпитет, тең еу ө зара иық таса 
келе  кейіптеуге кезек береді. 

Жұбанның  бастапқ ыда «Мерек е дастарханы» деп аталып, ж арық  
көрген, к ейінгі  басылымдар да  «Дала дастарханы» деген атаумен 
жарияланып келе жатқан  поэмасының  негізгі  ө зегі - кеңестік  
дәуірдегі тө ң к ерістің   мерейтойына  байланысты ақ ын 
толғанысының  елі, ж ері, Отаны қ ол ж етк ізген табыстарының  пафосты 
күйін баяндаудан қ ұ ралғ ан. Ел мен ж ердің  ж а ңа дә уірдегі тү бегейлі 
өзгерістерін, ә леуметтік  даму ж айын сол қ оғ амда ө мір сү ріп отырғ ан 
адамдардың ең бек тегі ерлігі  арқ ылы ш ат -шадыман, бақытты, 
қуанышты ө мірін бейнелеу арқ ылы ж етк ізіп  отырады.  

Поэмада қазақ  елінің  шығ ысы мен батысындағ ы, тү ск ейі мен 
теріскейіндегі  жалпақ қ ауымның  ата -бабаларының ө тк ен 
өмірлерінің  к ө ң ілді -көң ілсіз  тұ стары  халық   ә ндерінің ,  сал -серілер 
толғауларының  к ө пк е таныс ә уен -саздары, жыр-әндерінен ү зік тер 
ала отыра бейнеленеді. Мысалы, «Көш к енде ж ылқ ы айдаймын 
аламенен,//Ауылыңа баруш ы едім даламенен», «Кү ні қ ұ рсын 
ұрғ аш ының  / / Билігі болмағ ан соң  бір басының  / / Берген соң  тері -
терсек ат алады //Пұлындай берек есіз арбаш ының » (Сара 
Тастанбекқызы), «Жылқ ысын к ө птігінен бағ а алмағ ан» («Қ ыз Жібек » 
жырынан),т.б. 

Осы сынды астарында тарихи-әлеуметтік  мә ні бар елге мағ лұ м 
өлең -жыр тіркестерін пайдалану арқылы ақ ын қ азақ  ж ұ ртының  
бейбіт өмірдегі мерек елі, берек елі  дастарқ анын  к ө рсетпек к е 
ұмтылады. Кешегі мұ ң ды, мұ ң лы заманды бү гінгі шат -думанды 
дәуірмен  салыстыра отырып, елінің  тыныш ты ққ а бө ленген дә уірін 
жарқын к елеш егін ж ырлайды. Қ азақ  елінің  сайын  сахарасын  (Арқ а, 
Жайық), таулы  ө лк есін (Алматы, Алатау), қ азыналы ө лк есін 
(Қарағ анды, К аспий, Гурьев) ө лең  бесігінде  тербетеді. Ш алқ ар 
шабытпен  жазылған бұ л дастанда иіні қанғ ан к еліст і 
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шумақтардың  да қ атары  мол к ө рінеді. Мысалы:  
Жайылған ж ү гі ж елдей, к ө гі к ү ндей,  
Сәбидің  к ө лең к есіз к ө ң іліндей.  
Тәттісі - тұң ғ ыш к ө рген махаббаттай,  
Қадірі – анамыздың  ө міріндей [1, 132 -б]. 
Той дастарқанында тойш ы даланың  ойшылдарымен қ оса 

қойшылары да м ерекелік көң іл -күйде суреттеледі. Бұ л поэмадағ ы  
және бір ерек шелік  - еркіндік тиген елдің ұ л -қыздарының  ж аң ағ а 
ұмтылысы, бейбіт ең бек ті ө мірдің   илеуінде  ж ү рген ж андардың  
қазақ ы мінезі мен ө зіне ғ ана тә н ұ лттық  харак тері де дастан 
өрімінен ж арқ  етіп  хаба р беріп отырады. Оған:  

Күлсең  к ү л, к ү лк ісімен мә з ө лк енің ,  
Жарқыра ж ү зіменен ж аз ерк енің .  
Жайылсын  жер  жүзіне  ж омарттығ ың ,  
Жанымдай  халқымыздың   қ азек ең нің  [1,135 -б.] -деген  жолдар 

куә.  
«Дала  дастарқанында» халық тар достығ ы мә селесі де  назардан 

тыс қалмағ ан. Сол  дә уірдің   одақ тық   маң ызын  танытатын  
республикалар мекені - Кавказ, Орта  Азия, Днепр, Балтық  ж ағ алауы 
елдерінің бауырмалдық   к ө ң іл-күйлері де мерек е дастарқ анында 
көрініс береді. Туысқ андық , ынтымақ тастық , к ең пейілділік  деген 
ұғ ымдардың  қазақ қ а еж елден тә н ак сиомалық  терең дік  ек ені 
поэманың мазмұ ндық -идеялық мұ ратынан аң ғ арылып отырады.  

Жұбанның  толық қ анды оқ иғ алы дастанғ а бет бұ руын 
байқататын туындысы ның бірі - «Жесір тағдыры» деп аталады. Бұ л 
поэманы жазуғ а автор екі жыл (1959, желтоқс ан - 1961, тамыз) 
уақытын арнады. Таптар арасындағ ы тартысты драмалық  сипатпен 
шиеленістіре бере алған бұ л поэманың  басты тақ ырыбы – феодалдық  
қоғ ам мен ж аң а дә уір қ ұ рылысының  ара ж ігін ө зіндік  
ерекшеліктерін көрсетуге арналғ ан. Оқ иғ а Айш а  есімді  ж есір  
әйелдің  еск і ө мірдің  тепк ісін  к ө ре ж ү ріп, ж аң а қ оғ амның   пайда  
болуының  арқ асында тең дік к е қ ол ж етк ізудегі к ү ресін баян етуге 
құ рылғ ан.  

Поэма  прологында  ақ  ш ашты  ә ж енің  Алматы бағ ында  
немерелерімен  бақытты  ғ ұ мыр к ешк ен ш ат ө мірі, қ адірлі қ арттығ ы 
суреттеле келе автор: 

       Бір емес, мұны оқ ушым, ж ү з ұ ғ арсың .  
       Қадірмен қ арттық қ а да қ ызығ арсың .  
       Сол үш ін сол ә ж ені ж ырғ а қ остым,  
       Өшпестей оның  да бір ізі қ алсын [1, 140-б.]-деп шығарма 

құ лақ  бауын ағ ытады.  
Туынды екі бөлімнен тұ ра ды. Әр бө лімнің  ішк і  қ ұ рылымында  

айдар тағылғ ан  атаулар  бар. Мә селен,  бірінш і  бө лімдегі: «Сол  бір 
жылы», «Кешкі  қонақ  тың дайды», «Ақ  ү йдегі қ ара ойлар», «Беттесу», 
«Кім жазықты» деген бө лімшелерінде ө тк ен оқ иғ алардың  басты деген 
көң іл аударарлық  ше шім табар тұстары ә ң гімеленеді.  

Мәселен, «Сол бір ж ылы  да», «Аз ауыл – Жарлы Құ л елі» делінетін  
мәліметтен  Қ ұ л  атауы  ақ ынның   руы, шық қ ан тегі ғ ана емес, 
сонымен  бірге топонимикалық дерек ті де иеленіп,  оқ иғ а ө рісінің  
мекеніне айналған.  Қ ұ л елінің  де  ескі замандарда  тартқан азабын 
ақын былайша суреттейді:  
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Оның  да  балпаң   байы  бар,  
Өзгеше  қ орқ ау  сү лігі. 
Оның  да  шолақ   сайы  бар,  
Өзінше  сойқ ан  бү лігі [1,141-б.]. 
Поэманың  ұ намсыз  геройы -  Жабас  байды,  оның  қ ол  

астындағы  ел -жұртқ а  ж асағ ан  озбырлығы  оғ ан  берілген  
мінездемеде  анық  к ө рінеді.  

Алпамса  ауыр  сүйегі  
Ақылды  басып  қ алғ андай.  
Түгімен  ж ұ тса  тү йені,  
Түйілмей, тығ а  салғ андай [1,142 -б.]. 
Жалшы-жақыбайлардың  «к ө семі -Ленин» өлгенін елдің  алдымен 

естіп шаттана қуанғ ан Жабай б айды: «Күмпиген қ арны ірк ілдеп, 
Байекең сақ -сақ к ү леді / /  Кү лк інің  сырын біртіндеп, Тү сінді, тү йді  
Құ л елі», - деп сипаттайды автор. 

Дастанның бас к ейіпк ері, к ү йеуі ерте дү ние салғ ан Айша мен 
Жабас бай арасындағы қ ақ тығ ысты к ө рсету арқ ылы ақ ын еск і мен 
жаңаның   тартысын, тапқ а бө лінуш ілік тің  астарлы ә рек етін  
әш к ерелемек ш і болады.  

Үш  баламен  ж есір  қ алғ ан Айшаның  қ ыр соң ына тү ск ен Жабас 
байдың озбыр іс -әрек етімен ж ә не ә мең герлік  салтпен к ү ресуш і 
әйелдің  тұ лғ ағ а айналуына ә сер етуш і ж ә не бір к ейіпк ер – Ораз. 

Ораз Айшаның марқ ұ м к ү йеуінің  ж олдасы ретінде таныла 
жүріп, баймен араздасып елден к етеді. Жаң а заман орнағ ан тұ ста ел 
белсендісі болып оралған Ораз Айш ағ а к ө мек тесіп , оның бостандық  
алуына көмек  қ олын созады. Поэманың  бас  к ейіпк ері Айша 
болғандық тан н егізгі оқиғ алар Айша айналасында ө рбиді.  

Ж.Молдағалиевтің  бұ л поэмасын ә дебиеттануш ы ғ алым, 
академик С.Қирабаев: «Жұ банның  драмалық  тартысқ а қ ұ рылғ ан к ең  
сюжетті пома жасаудағы елеулі табысы» [2, 332 -б.] деп бағалады.  

Қазақ   ә дебиеттану  ғ ылымында  Жұ банн ың  ә деби мұ расын 
әрк ім ә р тұ сынан алып  қ арастырып, зерттеп к еледі. Ак адемик   
ғалымдарымыз М.Қ аратаев, С.Қ ирабаев, З.Ахметов, З.Қ абдолов, 
профессорлар Ә.Нарымбетов, Х.Сү йінш ә лиев, М.Базарбаев  сияқ ты 
кәсіби мамандарды былай қ ойғ анда ж ергілік ті  ө лк етанушылар 
Б.Жұмағ алиев, Ж.Ақ бай, Б.Қ уатов, Ғ .Наурзин, Х.Опиев ж ә не тағ ы да 
басқалар ө з зерттеулері мен ж азбаларында   Жұ бан  ақ ынның   поэма -
дастандарына  жоғары бағ а берді.  

Жұбантанушы ғ алымдар – Ж.Молдағалиев  шығ армашылығ ын 
зерттеу көзіне айналдырғ ан ә дебиетш і -ғалымдар Ж.Мә мбетов [3], 
Г.Бейсеновалар [4] өз  ізденістерінде  ақ ын мұ раларының  мазмұ н  
байлығына, ж а ң ашылдығына  терең деп  барады.  

Поэзия сүйгіш  ж ұ ртқ а Жұ банның  сезімтал, ойлы ө лең дері мен 
азаматтық  лирик асы, ө мір  шындығ ын  тапқ ыр бейнелеген к ө рк ем 
поэмалары  өшпес, ө лмес мә ң гі ә деби мұ ра боп қ алды.  

Ақ  Жайық   ө ң ірі  ақ ынғ а  да,  азаматқ а  да еж елден к енде 
болмаған ғ ой. Әр  ақ ыны  мен азаматының  ө з биігі, ө з орны  бар. 
Біздің даң қ ты ж ерлесіміз Жұ бан Молдағ алиев ақ ындық  ж ағ ынан да, 
азаматтық ж ағ ынан да  ел тарихында биіктен көрінген, халқ ының  
сый-құ рметіне бө ленген қ айратк ер ек ендігін танығ ан  ж азбалар 
қатары мол.  
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*** 
В данной статье приводится анализ предметных идейно-

художественных исследований. Акцент делается на значение удачного 
употребления инструментов художественного описания в процессе 
формирования произведений. 

*** 
This article provides an analysis of substantive ideological and artistic 

research. Emphasis is placed on the importance of the successful use of 
artistic tools in the process of describing the works. 
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ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ЖИЛИЩНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
 

До настоящего времени ученые не пришли к согласию о том, 
какое место в гражданском законодательстве должен занимать договор 
участия в долевом строительстве.  

Так, например, К. Скловский отмечает, что договор долевого 
участия в строительстве является комплексным договором, 
соединяющим в себе черты различных договоров. Договор долевого 
участия в строительстве является договором, направленным на 
привлечение денежных средств в обмен на предоставление строящихся 
помещений. Преобладающей чертой этих договоров является их 
выраженный обменный, встречный характер. Это договоры, в которых 
преобладают черты совместной деятельности. Далее, автор весьма 
аргументировано рассматривает проблемы исполнения обязанностей 
по договору долевого участия в строительстве, выделяет признаки 
этого договора, но уклоняется от его определения [1]. 

А.Г. Щербинин проводит исследование особенностей договора 
долевого участия в строительстве жилья для личных нужд, выделяет 
классификационные признаки этого договора, рассматривает 
проблемы, связанные с его государственной регистрацией, но не 
указывает на то, что понимается под договором долевого участия в 
строительстве [2]. 

В. Бублик пытается выделить признаки договора долевого 
участия в строительстве через сравнение с договором простого 
товарищества. Автор приходит к выводу, что рассматриваемый 
договор не является договором о совместной деятельности, поскольку 
отсутствует общая цель, но он принадлежит к роду договоров простого 
товарищества [3]. 

Наиболее часто договор участия в долевом строительстве 
отождествляют с договором подряда. В частности, некоторые авторы 
рассматривают договор участия в долевом строительстве либо как 
разновидность договора подряда либо как договор, являющийся по 
своей правовой природе договором строительного подряда. 
Возможность возникновения подрядных отношений в процессе 
привлечения денежных средств физических и юридических лиц при 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
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недвижимости не отрицают и судебные органы [4].  
 
 
Договор подряда является основным видом договоров, 

используемых в строительной сфере. В соответствии со ст. 616 ГК РК 
по договору строительного подряда подрядчик обязуется в 
установленный договором срок построить по заданию заказчика 
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а 
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 
цену. 

Исходя из этого определения, сразу можно выделить общую черту 
указанных договоров - это создание объекта недвижимости и передача 
его в собственность. Однако там же мы видим отличительный признак, 
а именно строительство объекта недвижимости по заданию заказчика. 
Застройщик начинает строительство не по заданию участника 
долевого строительства. Об этом свидетельствует тот факт, что 
привлекать денежные средства граждан он вправе только после 
получения разрешения на строительство, после завершения нулевого 
цикла застройки объекта строительства и государственной 
регистрации права собственности на земельный участок [5]. Это 
означает, что участник долевого строительства присоединяется к уже 
готовому проекту. 

Кроме того, договор участия в долевом строительстве отличается 
как от договора подряда в силу следующего: 

- в отличие от договора подряда, где подрядчик определяет объем 
работ и их конечную цель, участник долевого строительства такой 
возможностью не обладает. Именно застройщик разрабатывает 
проектную документацию, с условиями которой участник долевого 
строительства соглашается при заключении договора. Кроме того, 
участник долевого строительства лишен возможности согласования 
сметы проекта, так как он производит оплату только объекта долевого 
строительства. Таким образом, указанные отношения застройщика и 
участника долевого строительства аналогичны правам покупателя, 
который приобретает товар по образцам, либо товар, который будет 
создан или приобретен продавцом в будущем (п. 2 ст. 407 ГК РК) [6]. 

- предметом договора участия в долевом строительстве являются 
не только работы, но и услуги застройщика. Однако данные услуги не 
оказываются застройщиком при исполнении договора, а 
предоставляются участнику в виде результата при заключении 
договора. Речь идет в данном случае о подготовленной проектной 
документации, сметы строительства, правах на земельный участок т.п. 

- договор долевого участия в строительстве принципиально 
отличается от любого иного подрядного соглашения специальными 
требованиями к его форме: он заключается не только в письменной 
форме, но и, в отличие от договора подряда, требует государственной 
регистрации, то есть подпадает под те же требования закона, что и 
договор купли-продажи предприятия и договор купли-продажи жилого 
помещения.  

Кроме того, от договора строительного подряда договор участия в 
деловом строительстве отличает также отсутствие 



 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

269 

необходимости получения застройщиком лицензии на осуществление 
строительной деятельности. 

 
Характерным признаком договора участия в долевом 

строительстве является его особый предмет. 
Предмет договора, по известному правилу, включает в себя два 

рода объектов: действия обязанных сторон (юридический объект), и 
подлежащее передаче имущество (материальный объект). В связи с 
этим предмет договора участия в долевом строительстве следует 
определить посредством установления характера договора и 
индивидуализации предмета исполнения. 

Предмет договора участия в долевом строительстве заключается в 
первую очередь в выполнении работ по строительству 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. При 
этом, сам материальный результат такой работы представляет собой, 
по сути, именно многоквартирный дом и (или) иной объект 
недвижимого имущества. Однако у застройщика отсутствует 
обязанность по передаче результата работ в виде построенного 
многоквартирного дома и (ил) иного объекта недвижимого имущества 
участнику долевого строительства. В отличие от договора подряда, 
застройщик передает участнику долевого строительства результат не 
всей своей работы, а только ту его часть, которая «причитается 
участнику»: объект долевого строительства (например, квартиру). 

Еще одним характерным признаком договора участия в долевом 
строительстве является выполнение работ, направленных в первую 
очередь не на строительство именно того объекта, который является 
объектом долевого строительства, а всего объекта недвижимого 
имущества (многоквартирного дома), который будет построен. Таким 
образом, и «результатом работ», по сути, для застройщика является не 
только построенный объект долевого строительства, который и будет 
передан участнику долевого строительства, а непосредственно сам 
многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимого имущества. 
Данный факт также позволяет отграничить договор участия в долевом 
строительстве от договора подряда. 

В случае прекращения договора подряда по основаниям, 
предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком 
результата работы, выполненной подрядчиком, заказчик вправе 
требовать передачи ему результата незавершенной работы с 
компенсацией подрядчику произведенных затрат. 

Абсолютно невозможно говорить об аналогичном праве участника 
долевого строительства. Что он может потребовать у застройщика, 
предположим, после строительства двух этажей, в случае, если 
объектом долевого строительства выступает квартира на седьмом 
этаже? Более того, участник долевого строительства не может 
требовать и передачи результата незавершенной работы даже в случае, 
если объектом долевого строительства является квартира на первом 
этаже, так как невозможно выделить причитающуюся 
соответствующему лицу часть при наличии указанного результата 
незавершенной работы. 

Что касается цены по рассматриваемым договорам, в ГК РК 
предусмотрена возможность того, что в договоре подряда (ст. 
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621) или в договоре строительного подряда (ст. 657) может быть прямо 
не указана цена договора. Данная ситуация полностью исключена для 
договора участия в долевом строительстве, так как условие о цене 
договора является существенным в договоре участия в долевом 
строительстве. 

Кроме рассмотренных признаков договора участия в долевом 
строительстве, В.В. Витрянский выделяет такие характерные признаки 
указанного договора, как ограничение сферы действия договора в силу 
специфики его предмета: по этому договору возможно строительство 
только тех объектов недвижимого имущества, в составе которых 
имеются жилые и (или) не жилые помещения; цель привлечения 
застройщиком денежных средств физических и юридических лиц — 
это строительство многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимого имущества; наличие дополнительных мер защиты прав и 
интересов участников долевого строительства [7]. 

Таким образом, договор участия в долевом строительстве имеет 
сложную юридическую природу, сочетает в себе элементы различных 
договоров, однако является самостоятельной гражданско-правой 
конструкцией. Самостоятельность договора долевого участия в 
строительстве обусловлена следующим: 

1) Закон РК «О долевом участии в жилищном строительстве» 
содержит определение договора участия в долевом строительстве. 

По договору о долевом участии в жилищном строительстве одна 
сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок 
построить жилое здание и после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию передать дольщику его долю в жилом здании по 
условиям договора, а другая сторона (дольщик) обязуется внести 
деньги в размере и порядке, обусловленных договором.  

2) Анализ определения договора участия в долевом строительстве 
позволяет выделить его самостоятельный предмет. В широком смысле 
речь идет о создании объекта долевого строительства в виде жилого 
или нежилого помещения и передачи этого объекта участнику долевого 
строительства. 

3) Договор участия в долевом строительстве помимо предмета 
имеет ряд существенных условий: объект долевого строительства и 
срок его передачи; цена договора, срок и порядок ее уплаты; 
гарантийный срок. 

4) Особенностью договора участия в долевом строительстве 
выступает наличие императивных правил, связанных с обеспечением 
исполнения обязательства застройщика. Усматриваются особые нормы 
о гражданско-правовой ответственности в форме уплаты неустоек, 
возмещения убытков и взыскания процентов за несвоевременное 
пользование чужими денежными средствами. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
признаки договора участия в долевом строительстве, выражающие его 
юридическую природу, обусловливают рассмотрение договора участия 
в долевом строительстве как самостоятельного договора в системе 
гражданско-правовых договоров, направленность которого состоит в 
передаче в собственность недвижимого имущества после завершения 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости взамен встречного эквивалентного денежного 
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предоставления. Такая направленность охватывается интересами 
участника долевого строительства и застройщика и предопределяет 
основную конструкцию правовых элементов договора участия в 
долевом строительстве, что позволяет применить в отношении 
правового регулирования договора основные подходы и принципы, 
используемые в правовом регулировании договоров той же 
направленности. Признаками, отражающими юридическую сущность, 
правовую природу договора участия в долевом строительстве, 
позволяющими разграничить договор участия в долевом строительстве 
от иных гражданско-правовых договоров, являются: цель договора 
(экономический и юридический результат, к которому стремятся 
стороны при заключении и исполнении договора участия в долевом 
строительстве); субъектный состав и основания договора (их 
особенности); особенности существенных условий договора; 
осуществление строительства (создания) объекта недвижимости до 
передачи объекта долевого строительства участнику долевого 
строительства; передача объекта долевого строительства участнику 
долевого строительства в собственность только после получения 
разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию; срок 
передачи объекта долевого строительства участнику долевого 
строительства; возмездность договора, т. к. передача имущества в 
собственность обусловлена необходимостью встречного эквивалентного 
денежного предоставления; особенности в предмете договора [8]. 
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*** 
Мақалада  қ азіргі к ездегі ә леумет т ік  мә селелердің  бірі - 

тұрғ ын ү й қ ұ рылысына қ ат ыст ы т апсырыс беруш і мен 
тапсырысты орындаушылардың арасындағ ы к елісім -шарттар 
жөнінде ой қ озғ ал ып, түсінік  берілген.  
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ҒЫЛЫМИ  ӨМІР  

  
ННААУУЧЧННААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ  

 
М.Өт ем ісов  ат ы н дағ ы  Бат ы с Қ азақ ст ан  м ем лек ет т і к   

университетінде 2011 жылы 4 қараш ада «Қ азақ ст ан  
Республикасында академиялық ұ т қ ы рлы қ т ы  ен г і зуді ң  т еори ясы  
мен практикасы» атты халықаралы қ  ғ ы лы м и -тәж іри белі к  
конференция жұм ы сы өт т і .  

 Конференция шеңберінде 4 сек ция ж ұ мыс ж асады:  
1. Академиялық  мобил ьділікті ұйымдастырудың  теориялық  

аспектілері. 
2. Академиялық мобил ьділік үрдісінде тұ лғ аның  к ә сіби 

әлеуметтенуі.  
3. Академиялық мобил ьділікті енгізу бойынша мектеп, колледж 

және ЖОО -ның ө зара сабақтастығ ы.  
4. Академиялық мобил ьділікті қолданудағ ы ш етел тә ж ірибелері.  
Конференция бағдарламасында «Ак адемиялық  мобил ьділікті 

қолданудағ ы шетелдік  ж ә не отандық  тә ж ірибе» атты дө ң гелек  ү стел 
өтк ізілді. Конференция ж ұ мысына Гутенберг атындағ ы 
университеттен филология ғылымдарының  док торы Карл Кайнер 
(Майнц қ ., Германия), Бонн университетінен филология 
ғылымдарының  док торы Бернхард Динсберг (Германия), Климент 
Охридский атындағы София университетінен философия 
ғылымдарының  док торы К амбуров Иван Илиев (Со фия қ ., Болгария), 
Ресей халықтар достығ ы университеті, лингвистик а ж ә не аударма 
орталығының  дирек торы, филология ғ ылымдарының  док торы, 
профессор Бақтыгереева Ұлданай Мақ сот қызы  - (Москва қ ., Ресей), 
Оңтү стік  федеральды университетінен халықаралық  ж ұ мыстар  және 
діни саясат жөніндегі прорек тор Дюж ик ов С.А. (Ростов -на-Дону қ ., 
Ресей), Иванов мемлекеттік университетінен психология 
ғылымдарының  к андидаты, доцент Турчин Анатолий (Иванов қ ., 
Ресей), жоғары ж ә не орта арнаулы оқ у орындарының  профессорлары 
мен оқыту шылары және облыс пен қ аламыздың  ж алпы білім беретін  
орта мектептерінің мұ ғ алімдері қ атысты.  

Конференцияға барлығ ы 100 -ден аса ғылыми баяндамалар 
ұсынылды.  

*** 
2011 жылдың 6 -7 қараш асы н да Қазақ ст ан  Респ убли к асы  

Тәуелсі зді г і н і ң  20  ж ы лды ғ ы н а орай  Аст ан а қ ал асында                                    
V Республикалық азам ат т ы қ  форум  болы п  ө т т і . Аталмыш шараны 
ҚР Мә дениет министрлігін ің  қ олдауымен Қ азақ стан Азаматтық  
Альянсы ұйымдастырғ ан болатын. Аталмыш форумғ а университеттің  
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ғылыми -зерттеу жұмыстары бө лімінің  жетекшісі, тарих 
ғылымдарының  к андидаты С.М.Ғ иззатов ж ә не «Сә ндік -қолданбалы 
өнер ж ә не к ә сіби білім» к афедрасының  оқ ытушысы, Қ Р Суретш ілер 
Одағының  мү шесі Қ .Н.Мә дір қ атысып қ айтты.  

Оқытуш ы С.М.Ғ иззатов Қ Р Білім ж ә не ғ ылым министрі 
Б.Т.Жұмағ ұ ловтың  қ абылда уында болып, қазіргі к езең дегі 
ғылымның  дамуы ж айында ой бө лісті. Университет қ ызметк ері 
қойғ ан сауалдар ғ ылым к андидаттарының  болашағ ы, ж астарды 
ғылымғ а тарту мә селелеріне қ атысты еді. Министр мырза білім ж ә не 
ғылым саласына қ атысты ж ү ргізіліп  ж атырғ ан ре формалардың мә н -
маңызын ашып к ө рсетіп, алдағ ы ж оспарлармен де таныстырып ө тті.  

*** 
2011 жылдың 24 қ араш асы н да Бө рлі  аудан ы  Ақ сай  

қаласы н да алғ аш  рет  І  Азам ат т ы қ  форум  болы п  ө т т і . Шара Бөрлі  
ауданы әк і м ш ілі г і н і ң , ж ерг і лі к т і  ү к ім ет т і к  ем ес ұ й ы м дарды ң  
ұй ы м дас тыруымен оздырылды. Бөрлі ауданының  Азаматтық  
форумына М.Өтемісов атындағ ы БҚ МУ ғ ылыми -зерттеу жұмыстары 
бөлімінің  ж етек ш ісі, тарих ғ ылымдарының  к андидаты С.М.Ғ иззатов 
арнайы шақырылып, «Патриотизм ж ә не азаматтық  борыш » 
тақырыбында баян дама жасады.  

Форум жұмысына БҚ О ішк і саясат басқ армасының  бө лім, 
аудандық ішк і саясат бө лімінің , аудандық  мемлек еттік  мек е мелер, 
қоғ амдық  бірлестік тер, мек тептер ө к ілдері қ атынасқ ан форумда 
университетіміздің маманы С.М.Ғ иззатов ж иылғ ан халық  алдында 
патриотизм, оның қ азір гі жағдайы, мемлек еттің  ж ү ргізіп  отырғ ан 
оңды саясаты, нә тиж елері ж ө нінде ой толғ ап, тә уелсіз еліміздің  
жастарын отансүйгіш тік к е ш ақ ырды. Сонымен қ атар азаматтық  
борыш, оның азаматтық  қ оғ ам қ алыптастырудағ ы маң ызы ж ан -
жақты талқ ыланды.  

*** 
2011 жылы 1 желтоқсан да т ари х ж ә н е қ ұ қ ы қ  

факультетінің ұ й ы м даст ы руы м ен  «Тә уелсі зді к  ж ә н е ұ лт тық 
тарих: жасампаздық баст ауы »  атты дөң г елек  ү ст ел ө т т і . Бұл 
шара Қазақ ст ан  Республикасының т ари хы н дағ ы  «Тә уелсі зді к  
жән е ұ лт т ы қ  т ари х» м ә селесі  бағ ы т ы н да м ағ лұ м ат т ар 
тоғы ст ы ры п , өзара ой  п і к і р алм асу  ж ә н е ст уден т т ердің  
отансүй г іш т і к  сезім і н  оят уды  м ақ сат  ет ті. Дөң гелек  ү стелге 
т.ғ.д. , профессор, құ рметті рек тор Рысбеков Т.З., т.ғ.д., М.Өтемісов 
атындағы БҚ МУ -дың бірінш і прорек торы              Тасмағамбетов Ә.С. , 
т.ғ.д., профессор , М.Өтемісов атындағ ы БҚ МУ -дың Ғ Ж ж ә не ХБ 
жөніндегі прорек торы Мұқ тар Ә.Қ ., п.ғ.к ., доцент, М.Өтемісов 
атындағы БҚ МУ -дың тә рбие ісі ж ә не ә леуметтік  мә селелер ж ө ніндегі 
проректоры Дәріш ева Т.М., т.ғ.д., БҚ ГА -ның профессоры  
Шынтемірова Б.Ғ ., т.ғ.к ., М.Өтеміс ов атындағы БҚ МУ -дың тарих 
және қ ұ қ ық  фак ультетінің  дек аны Ғиззатов С.М., т.ғ.к ., доцент             
Сүйіншә лиев  Х.Ж., өлк етануш ы Жайсаң Ақ бай , «Жайық –Пресс»               
ЖШС–ның Бас дирек торы Сафуллин Ж.Н., Батыс Қазақ стан облыстық  
тарихи-өлк етану мұ раж а йының дирек торы Жоламанов Ә.Т., Батыс 
Қазақ стан облыстық  сотының  баспасө з қ ызметінің  бас маманы        
Шахин А., Батыс Қазақ стан облыстық  педагог к адрлардың  білік тілігін 
арттыру және қ айта даярлау институтының ә діск ері 
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Исмагулов М.М., т.ғ.к ., БҚ ГА -ның доце нті Ерназаров Ж.Т., т.ғ.к ., 
БҚГА -ның доценті Сүлейменова Д.Д., т.ғ.к ., Жә ң гір хан атындағ ы 
БҚАТУ  доценті Хайдаров Е.Е., т.ғ.к ., БҚ ГА -ның доценті Боранбаева 
Б.С., т.ғ.к .,              БҚГА -ның доценті Балықова А.М. , журналист 
Қазбек  Қ ұ ттымұ ратұ лы, Батыс Қ азақстан облыстық  «Қ азақ стан -Орал» 
телеарнасының редак торы Балмолда М.М., т.ғ.к ., М.Өтемісов 
атындағы БҚ МУ -дың доценті Қож абергенова Х.И., ф.ғ.к ., М.Өтемісов 
атындағы БҚ МУ -дың доценті Мұсағ алиев Ш .С., М.Өтемісов 
атындағы БҚ МУ -дың ағ а оқ ытушысы Шайхиев Т.Т. қ атысты. 

 
*** 

М. Өт ем і сов  ат ы н дағ ы  Бат ы с Қ азақ ст ан  м ем лек ет т і к  
университетінде 2011 жылдың 2 –ші желтоқсан ы  к ү н і  Қ азақ ст ан  
Республикасы Тәуелсі зді г і н і ң  20 ж ы лды ғ ы н а арн алғ ан  «Қ азақ  
мемлекеттілігі: жарқы н  бет бұ ры с, ж ой қ ы н  ұ м т ы лы с (1991 – 
2011 жж.) атты Халықа ралық ғ ы лы м и –тәж іри белі к  к он ферен ц и я 
болып өт т і .  Конференцияны Қазақ стан Республик асының  Білім және 
ғылым министрлігі, М. Өтемісов атындағ ы Батыс Қ азақ стан 
мемлекеттік университеті, Батыс Қазақ стан облысының  ә к імдігі, 
Ш.Уәлиханов атындағ ы тарих ж ә не этноло гия институты (Алматы), 
Ресей халықтар достығ ы университеті (Ресей, Мә ск еу қ .) 
ұйымдастырды.  
        Конференция жұмысына тарих ғ ылымдарының  док торы, Ресей 
мемлекеттік  туризм және сервис университетінің  профессоры Дина 
Ахметжанқызы Аманж олова, Тү рк ия елін ен тарих ғылымдарының  
докторы, Мимар Синан көрк ем ө нер университетінің  профессоры 
Әбдіуақ ап Қ ара, Қ азақ стан, Ресей, Ук раина мен Өзбек станның  
жетекші жоғары оқ у орындарының  оқ ытуш ылары он -лайн режимінде 
баяндамаларын ұсынды.                  

Конференция барысында 5 секция жұмыс ж аса п, Қазақ стан 
мемлекеттілігі қалыптасуының  қ ұ қ ық тық  негіздері , Батыс, Шығыс, 
Қазақ стан: тарихи дамуды салыстырмалы талдау , ТМД елдерінің бірігуі 
үрдістерінің  даму динамик асы , Қазақ станда к ө рк ем ә дебиет 
қалыптасуының  тарихи аспек тіл ері, мемлекеттік тіл дамуының 
мәселелері , қ азақ пә лсапасының  ерек шелік тері мен оның  дамуының  
мәселелері ,  Қазақ стан: к онфессияаралық  диалог тә ж ірибесі , 
Қазақ станның  тә уелсіздік  ж ағ дайындағ ы тұ рақ ты э кономикалық 
дамуының қ алыптасуы сек ілді мә селелер талқ ыла нды. 

Конференция жұмысы бойын ша қарар  қабылданды:  
1. Әлемдік  ө рк ениет легінде қ айта ж аң ғ ырғ ан, Тә уелсіздік  туын 

желбіреткен Қазақ стан тарихының  дамуы мен болашағ ының  ә мбебап 
заңдылық тарын сан қ ырлы диалек тик алық  байланыс пен ө згеріс 
динамикасында дәйек тейтін озық зерттеу методологиясын ж етілдіру 
университет ғалымдарының  ғ ылыми -тәж ірибелік  міндеті деп  
анықталсын.  

2. Отан тарихы проблемаларына арналған ғ ылыми -тәж ірибелік  
конференцияларды тұрақ ты ж ә не мерзімді дайындап ө тк ізу                     
М. Өтемісов атындағ ы БҚМУ -дың ғ ылыми бө ліміне ж ү к телсін.  

3. Тәуелсіз Қ азақ стан тарихына ө зек ті проблемаларын зерттеген 
ұж ымдық  ғ ылыми ең бек терді дайындап ж ариялау университеттің  
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ғылыми бө лімі, тарих ж ә не қ ұ қ ық  фак ультетінің  к афедраларына 
жүк телсін.  

4. Қазақ стан тарихы мен мә дениеті  аясында мерзімді ғылыми -
ақпараттық  басылымдарды (бюллетень -ежегодник, журналдар) 
шығару мү мк індік терін қ арастыру М. Өтемісов атындағ ы  
университет ғылыми ж ә не баспа ақ парат бө лімдеріне ж ү к телсін.  

5. Тәуелсіз Қ азақ стан тарихына байланысты дайындалғ ан, ө тк ен 
ғ ылыми-тәж ірибелік  к онференциялар қ ор ытындысын студенттік 
қауымдастық  арасында к ең  тү рде насихаттау шаралары университет 
студенттерінің ғ ылыми -тәж ірибелік  к онференциялары аясында 
ұйымдастырылсын.  
 

6. М. Өтемісов атындағ ы Батыс Қ азақ стан мемлек еттік  
университеті студенттерінің облыстық , республик алық  дең гейдегі 
әртү рлі байқ ауларғ а ғ ылыми ж обаларын дайындау студенттердің  
өзін -өзі басқ ару қ ұ рылымына ж ү к телсін.  

100-ден астам мақала лар енгізілген «Қазақ  м ем лек ет т і лі г і : 
жарқы н  бет бұ ры с, ж ой қ ы н  ұ м т ы лы с  (1991–2011жж.) 
Халықаралық  ғ ылыми –тәж ірибелік  к онференция ның   материалдары 
жинақ болып,  жарыққ а шық ты.  

*** 
2011  жылдың   7   ж елт оқ сан ы н да  «Мен едж м ен т  ж ә н е  

кәсі п к ерлі к »  к афедрасы   Қ азақ ст ан   Тәуелсі зді г і н і ң    20  
жылдығы н а    орай   «Болаш ақ т ы   бі рг е  қ алай м ы з» ат т ы   
ғ ылыми  конференция  өт к і зді .   Конференцияға  э.ғ.к ., Жә ң гір 
хан атындағы  БҚ АТУ  профессоры Траисова Т.Н.,  шағын  бизнес 
Орталығының   эк ономист -бухгалтері Махмудова К.Д.,  Даму қорының   
менеджері Гумар  Таймас,  БҚО  к еден  басқ армасының    бас маманы 
Ворожейкин А.С. қатысты.  Бұл ж иында ө зек ті мә селелер 
қарастырылып, маң ызды сұ рақ тар талқ ығ а салынды.  Конференция  
қорытындысы бойынша студенттер  өз  тарапынан  ғ ылыми ізденіс 
жұмыстарын ж алғ астыр ып,  жасалған  ғ ылыми ж ұ мыстарды ә рі 
қарай  к урстық   ж ұ мыстар,  дипломдық  ж ұ мыстар  негізінде  
қолдан а алады. 
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БІЗДІҢ МЕРЕЙ ТОЙ 

                    НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Кандидат филологических наук, 
доцент  

Жигалин Николай Сергеевич 
23 ноября 2011 года исполнилось                     

70 лет кандидату филологических наук, 
доценту Жигалину Николаю Сергеевичу. 

Вот уже полвека его жизнь 
неразрывно связана с ЗКГУ,  в начале в 
качестве студента филологического 
факультета, затем -  ассистента кафедры 
русского языка, доцента, заведующего 
кафедрой, заместителя декана, декана, 
заместителя директора педагогического 
института,  и на всех этих должностях 
Николай Сергеевич всегда проявлял 
трудолюбие, настойчивость, стремление 
дойти до самой сути поставленных 

вопросов, исключительную добросовестность. 
Пройдя блестящую научную школу в аспирантуре МГУ, 

Н.С.Жигалин на всю жизнь сохранил преданность и любовь к 
избранному предмету – синтаксису современного русского языка, 
являясь крупным и авторитетным специалистом в этой области. 

За долгие годы работы он подготовил несколько поколений 
специалистов-филологов, которые успешно работают в Республике 
Казахстан и за её пределами. Практически все студенты-филологи, 
закончившие наш факультет с середины   70-х годов и по настоящее 
время, изучали синтаксис современного русского языка «по Жигалину», 
и это всегда являлось своего рода знаком качества. 
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Обладая огромным опытом работы в вузе, Николай Сергеевич 
является подлинным наставником для начинающих педагогов, охотно 
и щедро делится своими знаниями и умениями с молодыми 
специалистами, достойна восхищения его энергия, динамический 
стиль жизни, жизнелюбие и жизнерадостность.  

Он дорог нам и как умный, интересный, иногда несколько 
ироничный собеседник, отзывчивый и великодушный человек, всегда 
готовый прийти на помощь своим друзьям и коллегам, поддержать их 
в трудную минуту. 

Николай Сергеевич является любящим и заботливым отцом, 
мужем, дедушкой, всегда находящим время для общения с близкими, 
отдающим им тепло своей души. 

Мы желаем юбиляру крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия. Оставайтесь с нами на долгие годы! Пусть Вас никогда 
не оставят творческое горение, жажда знаний и широта души. 

 
С поздравлениями, коллеги 

Ержанова Ұлдай Рысқалиқызы – 
 филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент 
 

1979 жылы Орал педагогикалық 
институтын “Қазақ  тілі мен ә дебиеті”  
мамандығы бойынша бітіріп , ұ стаздық  
жолын орта мектепте мұғ алім болудан  
бастаған. 1994 -1997 жылдары аралығ ында  
А.Байтұрсынұ лы атындағ ы Тіл білімі 
институтының ізденуш ісі. 1997 жылы 
А.Байтұрсынұ лы атындағ ы Тіл білімі 
институтында «Батыс Қазақ ст ан  
топонимиясының эт н оли н г ви ст и к алы қ  
сипаты» тақырыбында к андидаттық  
диссертация қорғ ады.  1998 жылы  
филология ғылымдарының  к андидаты 
ғылыми дәреж есін алса,  2000 жылы доцент 

атағы на ие болған . 2005 жылы “Қазіргі  қ азақ   тілі  синтак сисі ” курсы 
бойынша  электронды  оқулығ ы ж арық  к ө рді. Ғылыми зерттеулерінің  
негізгі бағыттары: тіл білімінің  этномә дени ж ү йесі: ономастик а, Батыс 
Қазақ стан облысының  типологиясы. Аймақ тық  топонимдердің  
этнолингвистикасы және оның  даму ж олдары, тіл білімінің  
грамматика саласы: қазіргі қ азақ  тіліндегі қ ұ рмалас сө йлем 
проблемалары.  

Ұлдай Ры сқ алиқ ы зы  - өз пә нінің  к ә сіби шебері, к афедраның  
ғылыми -әдістемелік  ә л -ахуалын жоғары дә реж еге к ө терілуіне де 
өзіндік  ү лес қ осқ ан білік ті маман. Қ аж ырлы ең бегінең  нә тиж есінде 
Ы.Алтынсарин атындағы  м едальды ң  иегері  атанды. Жолдастары 
арасында беделді, ұж ымды ұ йымдастыра білу қ абілеті ж оғ ары.  

Ұлдай  Ры сқ алиқ ы зы , қос бестік  мерейтойың ыз қ ұ тты болсын. 
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Отбасыңызғ а амандық , ж ұ мысың ызғ а толағ ай табыс, 
шығармашылық  шабыт тілейміз. Ғ ылым  мен білім биігінде орын 
алған ж ұ лдызың ыз одан ә рі ж арқ ырай тү ссін.  

Филология факультеті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утегенов Исатай Утегенович - 
 Педагог - моё  призвание … 

 
22 декабря 2011 года Западно-

Казахстанский государственный университет 
им. М.Утемисова  чествовал юбиляра 
Утегенова Исатая Утегеновича - 
заведующего кафедрой «Художественно-
прикладное искусство и профессиональное 
образование», кандидата технических наук,  
отличника просвещения. 

Утегенов Исатай Утегенович 
родился в 1951 году в Акжаикском 
районе Западно-Казахстанской области 
в поселке Чапаево. По окончании 
Чапаевской средней школы, отслужив в 
рядах Советской Армии, уже зрелым 

молодым человеком с четкими планами на будущее,  Исатай 
Утегенович поступает в Уральский педагогический институт им. 
А.С.Пушкина на специальность «Общетехнические дисциплины и 
физика» физико-математического факультета. Свою педагогическую 
деятельность начал в 1978 году  в качестве учителя физики в 
городском профессиональном училище №4   г.Уральска. С 1979 по 1980 
годы работал инженером в проектном институте 
«Уральскгорсельпроект».  

В 1980 году Утегенова И.У. приглашают на работу в Уральский 
педагогический институт им. А.С.Пушкина на кафедру «Черчение и 
трудовое обучение» художественно-графического факультета в 
качестве преподавателя. Именно с этого года начинается новый виток 
в жизни молодого преподавателя, этап самоопределения и 
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самореализации. Работая в институте, Исатай Утегенович непременно  
думает о своем  саморазвитии, о том, что вузовский преподаватель - 
это не только организатор познавательной деятельности студентов, но 
и носитель научной информации, субъект научного творчества.  
Утегенов И.У., осознавая это, принимает важное и ответственное 
решение. Уже будучи семейным человеком, являясь отцом троих детей, 
в 1985 году поступает в очную аспирантуру Саратовского 
сельскохозяйственного института механизации им. М.И.Калинина. 
Пять лет  упорной научной работы, поиска и сомнений дают свои 
плоды - успешная защита кандидатской диссертации на тему: 
«Усовершенствованный барабанный подборщик для маломощных 
валков в зоне Приуралья».  После защиты кандидатской диссертации, 
вернувшись в родной институт, Утегенов И.У. возглавляет кафедру 
«Черчение и профессиональное обучение», а затем  и деканат 
«Художественно-графического факультета». В 2000 году Утегенов И.У. 
назначается на должность заместителя директора института культуры 
и искусства Западно-Казахстанского государственного университета 
им. М.Утемисова. Сегодня Утегенов Исатай Утегенович возглавляет 
кафедру «Художественно-прикладное искусство и профессиональное 
образование» ЗКГУ им. М.Утемисова. Это талантливый, энергичный 
руководитель, полный творческих замыслов и проектов. 

За тридцатилетнюю педагогическую деятельность под  
руководством Утегенова Исатая Утегеновича в Западно-Казахстанском 
государственном университете им. М.Утемисова были открыты ряд 
новых специальностей - «Труд и бизнес», «Дизайн» и «Профессиональное 
обучение», подготовлены многочисленные кадры, которые успешно 
работают в различных отраслях производства и образования, 
некоторые из них достигли республиканского признания и 
известности. Исатай Утегенович является автором патента  на 
изобретения, опубликовал более  20 научных статей, выпустил                       
4 учебно-методических пособия «Моделирование одежды», 
«Перспектива», «Сборник задач по перспективе» и «Проектирование и 
предпроектный анализ» для студентов специальности «ИЗО, черчение», 
«Профессиональное обучение», «Дизайн». Он является автором 
национальной образовательной программы «Атамекен» по направлению 
декоративно-прикладное искусство для средних общеобразовательных 
учебных заведений. 

Утегенов Исатай Утегенович пользуется всеобщим уважением и 
признанием, за добросовестный труд неоднократно поощрялся 
ректором  университета, начальником городского и областного отдела 
культуры. В 2002 году Министерством образования и науки 
Республики Казахстан награжден медалью за вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов «Отличник просвещения».  

Профессорско-преподавательский состав ЗКГУ им. М.Утемисова 
поздравляет еще раз Утегенова Исатая Утегеновича с 60-летием, 
желает ему  здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии и творческих успехов. 

 
Старший преподаватель кафедры ХПИ и ПО Кайнбаева Ж.С. 
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АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТ 
МАҚАЛАНЫҢ ДАЙЫНДАЛУ ТӘРТІБІ 

«БҚМУ хабаршысы» жинағына жариялауға білім мәселелеріне қатысты ғылыми және 
ғылыми-әдістемелік жұмыстар гуманитарлық, жаратылыстану, экономикалық, өнертану, 
техникалық ғылымдар, сонымен бірге университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі, 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының мәселелері мазмұнын құрайтын қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде мақалалар қабылдайды. 

Журналға бағытталған мақала (компьютерлік мәтін көлемі 8 беттен аспайтын) USB-
жинағышы, CD-R дискімен (мәтіннің қолжазба түрінде, 1,0 интервалымен, 10 шрифтісінен 
кем емес, және бір данасы А4 формат қағазында) берілуі керек. 

Суреттегі берілген барлық әріп және сандық белгілер ең басты және сурет 
астындағы мәтінде түсіндірілуі қажет. Қолжазбадағы суреттері бар беттері мен мәтін беттері 
нөмірленген болуы керек. Мәтін мұқият тексерілген және редакцияланған болуы қажет. 
Сканерленген мәтіндер, грамматикалық және техникалық қателері бар мақалалар жинаққа 
енгізілмейді.  

«БҚМУ хабаршысы» ғылыми журналына дайындық кезінде материалдарды 
жариялауға автор туралы мәлімет көрсетілуі қажет (аты-жөні (толық), ғылыми атағы, 
дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны, мекенжайы, тел.), ӘОЖ нөмірі, ішкі және сыртқы 
рецензиясы (жариялауға ұсынылған ғылыми жұмыстың ғылым кандидаты және 
докторларының сын-пікірлері болуы керек), түйіндеме (мемлекеттік тілде жарияланатын 
мақалаға - орыс немесе ағылшын тілінде, басқа тілде жарияланатын мақалаға  - 
мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілінде), жариялауға төленген түбіртек міндетті түрде 
болуы қажет. 

Мақаланы жариялауға эксперттік комиссия бекіткен ғылыми-техникалық Кеңестің 
эксперттік тұжырымдамасы болуы керек. 
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Материалдар белгіленген тәртіп бойынша сай келмесе, жариялауға қабылданбайды. 
Қолжазбалар редакция көзқарасын білдірмейді және авторларға кері қайтарылмайды. 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЕЙ 

Для публикации в «Вестнике ЗКГУ» принимаются статьи на казахском, русском, 
английском языках, содержащие результаты научных и научно-методических работ в 
области гуманитарных, естественных, экономических, искусствоведческих, технических 
наук, посвященных проблемам образования, а также материалы, отражающие 
деятельность различных структурных подразделений университета, вопросы социально-
экономического развития  региона. 

Статья (объемом  не более 8 страниц компьютерного текста), направляемая в журнал, 
представляется на дисках CD-R, USB-накопитель (с обязательной распечаткой текста, 
шрифтом не менее 10, 1,0 интервалом и графики на бумаге в одном экземпляре на 
формате А4).  

Все буквенные и цифровые обозначения, приведенные на рисунках, необходимо 
пояснить в основном или подрисуночном тексте. Страницы рукописи должны быть 
пронумерованы, включая листы с рисунками. Текст должен быть тщательным образом 
выверен и отредактирован.  Сканированные тексты с грамматическими и техническими 
ошибками не будут включены в сборник. 

При подготовке материалов к опубликованию в научном сборнике «Вестник ЗКГУ» 
обязательным условием является представление сведений об авторе (ф.и.о. (полностью), 
ученая степень, звание, должность, место работы, адрес, тел.), номер УДК, внутренней и 
внешней рецензии (публикуемые в издании научные работы должны быть рецензируемы 
кандидатами наук и докторами), резюме (статьи, публикуемой на государственном языке, 
должно быть на русском и английском языках, статьи, публикуемой на других языках – на 
государственном, русском и английском языках), наличие квитанции оплаты за публикацию. 

Решение о возможности опубликования статьи подтверждается экспертной комиссией 
научно-технического Совета актом экспертного заключения. 

 Материалы, не соответствующие данным требованиям, к публикации не принимаются. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОРЛАРДЫҢ ТҮПНҰСҚАСЫНАН БАСЫП ШЫҒАРЫЛДЫ  
 

ОТПЕЧАТАНО С ОРИГИНАЛОВ АВТОРОВ 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

               Хабаршы №4-2011ж.  

 

 

285 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Редакторы-Редактор: 
Р.Р. Кужалиева 
Корректоры-Корректор: 
 С.А. Беккужиева 

 
Материалдарды 
компьютерде беттеген: 
Верстка и изготовление  
оригинал-макета: 
Е.Е. Панова, Д.М. Тулепова, 
А.Е. Павленко, Ж. А. Сарсенғалиева  
 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті, 2011 
090000, Орал, Сарайшық  көшесі, 34 

Басуға  19.12. 2011 ж. қол қойылды.  
Көлемі 34,9 б.т. Таралымы 550 дана.  

Тапсырыс  № 142          
 
 

Подписано в печать 19. 12. 2011 г. 
Объем 34,9п.л. Тираж 550 экз.  

Заказ № 142 
 

Западно-Казахстанский государственный 
университет им. М.Утемисова, 2011 

090000, Уральск, ул.Сарайшик, 34 
 
 

 


	Список использованной литературы:
	1 См.: Тишков В.А. Новая историческая культура. М., 2011.
	2 Шанин Т. История поколений и поколенческая история России // www.polit.ru (дата обращения: 7.03.2005).
	ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (до XVIII в.)
	The blocks didn´t fall right
	Bang the bricks
	Need to underclock
	It’s a norton thing
	The Hand Moves the Mouse
	The blocks didn´t fall right = Something did not work out as it should have. Дела не ладятся, все идет не так, как задумано.

	Рысбекова С.Т.
	ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
	(до XVIII в.).............................................................................................45

