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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОҚЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
 
Аңдатпа. Мақалада қазақстандық білім жүйесіндегі оқыту технологиялары он деңгейде 

талданған. Білім сапасын арттырудағы педагогикалық технологиялар туралы айтылған ой-
тұжырымдарды саралай келе, мақалада төмендегідей тұжырымдар жасалған: білім алушыларға 
сапалы  білім, білік берудегі педагогикалық технологиялардың  түрлері сан алуан, оларды өз 
тәжірибесіне енгізуді таңдау және одан нәтиже алу оқытушының кәсіби шеберлігіне тікелей 
байланысты екендігі, педагогикалық технологияларды енгізу  жүйелі әрі  мақсатты түрде 
жүргізілгенде ғана нәтижеге жетуге болатындығы, білім беру үдерісіне мақсатты түрде  
педагогикалық технологияларды енгізу материалдық-техникалық базасының бүгінгі талапқа 
сай болуын қажет ететіндігі.  

Түйін сөз: Оқыту технологиясы, модульды оқыту технологиясы, педагогикалық жүйе, 
сатылай комплексті талдау, компьютерлік талдау, инновация, педагогикалық категория. 

 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 

2050 стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында: «Бізге оқыту әдістерін жаңғырту және 
өңірлік мектеп орталықтарын құра отырып, білім берудің онлайн- жүйелерін 
белсене дамыту керек болады. Біз қолдайтындардың барлығы үшін қашық-
тықтен оқытуды және онлайн режимінде оқытуды қоса, отандық білім беру 
жүйесіне инновациялық әдістерді, шешімдерді және құралдарды қарқынды 
енгізуге тиіспіз»,– деп білім беру саласына ерекше  көңіл бөледі [1]. 

Елбасы Жолдауында баса назар аударылған инновация – педаго-
гикалық категория ретінде жаңғырту, жаңарту деген мағнаны білдіреді. 
Инновация – жаңаша ойлау. Сондықтан да бүгінгі білім беру жүйемізге  
ұлттық дәстүрлерімізді сақтай отырып, өз бетінші ізденіп, жаңаша ойлайтын, 
бүгінгі ақпараттық технологияның қыр-сырын жете меңгерген, оны тек 
сапалы білім алу мақсатында қолдана білетін, елінің тарихын жастайынан 
қызыға оқып, әдебиетімен сусындаған, ана тілінің терең қатпарлары мен 
бүгінгі жаңа бағыттарын және бірнеше тілді жете меңгерген дара тұлға 
қалыптастыру басты бағыт болып отыр.  Бүгінгі күн талабы – маманның 
кәсіби бағыттылығын, іскерлігін қалыптастыру.     

Жоғары оқу орындарындағы  сапалы білім – қоғам дамуының негізі.  
Сондықтан білім жүйесі ғылымның соңғы жетістіктерін үнемі назарда ұстау-
ға тиіс. Білім саласында жаңа білім беру технологияларының пайда болуы 
жоғары оқу орны оқытушыларынан әдістемелік-технологиялық біліктілікті 
талап етеді. Білім берудің мақсаты мен міндеттеріне, білім алушының 
мүмкіншілігіне, қажеттілігіне негізделмеген оқыту нәтиже бермейді.  
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Осы орайда Елбасының: «Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар 
деңгейінде сапалы білім беру қызметін жолға қоюға тиістіміз. Білім беру 
жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар 
негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған 
білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясын 
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық коммуника-
циялық желілерге шығу...      

...Бәсекеге қабілетті технологиялар инновациялық экономиканың өзегі 
ретінде өздігінен пайда бола қоймайды. Бұл ұзақ үдеріс, ғылыми 
зерттеулердің, күрделі де шығынды эксперименттердің және  ақыр аяғында, 
ғалымдардың идеялық нұрлануының қиындықпен келетін жемісі...» деген 
пікірлерін басшылыққа ала отырып, білім беру технологияларын жоғары оқу 
орындарына мақсатты түрде енгізуге міндеттіміз. 

Жалпы ғалымдардың технология туралы пікірлерін жинақтасақ: 
шеберлікпен өнім алу, нәтижеге жету, белгілі бір жоба, модельмен оқыту 
сияқты қағидалардың төңірегіне топтастырылып, түрлі анықтамалар 
берілген. Солардың ішінде кең тараған, зерттеушілер өз еңбектерінде негізгі 
ұстанымдардың бірі етіп алатын – В.П.Беспальконың тұжырымдары. Оның 
тұжырымдары бойынша технология төмендегідей шарттарды іске асыруы 
тиіс: біріншіден, педагогикалық технология оқытуда дайындықсыз әрекет-
терді болдырмауы керек. Біздің ойымызша, ғалымның бұл жерде меңзеп 
отырғаны – кез келген технологияны мектеп тәжірибесіне енгізуде оған 
қажетті техникалық құралдардың жеткілікті болуы; оқу кешендерінің 
(оқулық, әдістемелік құрал, көрнекілік) технологиялық нұсқалары, сондай-ақ 
білім беру жүйесінде технологияны жүзеге асыруға жағдай жасау. Екіншіден, 
технология оқушының оқу-танымдық қызметінің құрылымы мен мазмұнын 
анықтайтын оқу-тәрбие үрдісінің жобасына негізделуі қажет. Ғалым бұл 
жерде оқу үрдісінде педагогика-психологиялық тұрғыдан жүргізілетін 
жұмыстарды нұсқаған (ол мәселе туралы келесі бөлімде ой қозғалады); 
үшіншіден, оқу мақсатын диагностикалық түрде анықтап, оның меңгерілу 
сапасы дәл тексеріліп, бағалануы қажет. 

Осы орайда қазақстандық ғалым Ғ.М.Құсайыновтың пікірінше, 
педагогикалық технология әдеттегі түсініктерден өзгеше, ол – мұғалімнің 
жоспарланған оқыту мен тәрбиелеу жолындағы мақсаттар мен нәтижелерге 
жету және сабақ беру үрдісіндегі ұжымдық оқыту әдісі. Себебі ұжымдық 
оқыту әдісі қазіргі заман талабына сай жан-жақты жетілген жеке тұлғаны 
тәрбиелеп шығуға мүмкіндік береді деп есептейді. Сондықтан ғалым: 
“Педагогикалық технология – оқу жоспарлары мен бағдарламаларында 
берілген оқу материалын оқушылардың өздері бірін-бірі оқыту арқылы 
меңгеру үрдісі”, – десе [2, 35-б.], ғалым-әдіскер Қ.Қадашева “Жаңаша 
жаңғыртып оқытудың әдістемелік негіздері: өзге тілді дәрісханалардағы қазақ 
тілі” атты докторлық диссертациясында: “Жаңаша жаңғыртып оқыту әдісте-
месі – бұл мүлдем жаңадан жасалған әдістеме емес. Ол дәстүрлі әдістемеден 
шығарылады. ЖЖО-дың айырмашылығы барлық оқыту әдістемесі үйрену-
шінің танымдық, білімдік белсенділігін тудыруға, уәждемесін тудыруға 
бағытталады. Дәстүрлік әдістемеде оқыту-үйрету кезінде үйренушінің де,  
оқытушының да не істейтіндігі белгілі. Ал ЖЖО-да дамыту керек, яғни 
үйренуші де, үйретуші де барлық ішкі резервтерін пайдаланып, екі жағы да 
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оқыту процесіне белсенді қатысуы керек”, – десе, [3, 115-б.], ғалым 
Ж.А.Қараевтың пікірінше: «Технология дегеніміз – әдістемелік жүйе мен 
сәйкес дидактикалық үрдістер кешенінің тәжірибеде жүзеге асырылатын 
жобасы, ал педагогикалық жағдаяттарға сай қолданылатын әдістер, тәсілдер 
оның құрамды бөлігі болып табылады» [4, 23-б.]. 

Кейінгі уақытта біздің елімізде де қазақстандық мектептер үшін оқыту 
технологияларын ойластырып, ғылым мен практиканы ұштастыра зерттеп 
жүрген ғалымдарымыз баршылық. Атап айтар болсақ, “Оқытудың 
үшөлшемді әдістемелік жүйесі” педагогикалық технологиясы (Қараев Ж.А.) 
[4], (Кобдикова Ж.У.) [5]; жүйелілік негізде оқыту (Ғалиев Т.Т.) [6]; 
шоғырландырып-қарқынды оқыту (Әбдіғалиев Қ.А. [7]; Нұрахметов Н.Н. 
т.б.) [8]; Ковжасарова М.Р. т.б. [9,]; Аульбекова Г.Д. т.б. [10]; модульдік 
(Жанпейісова М.М.) [11], Бейсенбаева З. [12], Бұзаубақова К.Ж. [13], 
С.К.Исламгулова [14] т.б. технологияларды жатқызуға болады.  

 Кез келген технологияны білім беру үрдісіне енгізуде міндетті 
орындалуға тиісті бірнеше шарттар бар. Тікелей қазақ тіліне байланысты 
мынадай шарттар болуы қажет: 

а) нысанаға алынып отырған технологияның теориялық және әдісте-
мелік мәселелерін жан-жақты ашып көрсететін ғылыми-әдістемелік еңбек; 

ә) технологияны сабақ және сабақтан тыс уақытта жүзеге асыруға 
толық мүмкіндік жасайтын бүгінгі күн талабына сай компьютер, аудио-
визуалдық құралдармен жабдықталған лабораториялар; 

б) сол технологияға бейімделіп жазылған оқу кешендері: бағдарлама, 
оқулық, оқу құралдары, әдістемелік және көрнекілік құралдар; 

в) ең басты шарттың бірі – осы технологиямен толық қаруланған 
мұғалім. Себебі, кез келген технологияның білім беру үрдісіне дендеп енуіне 
тікелей қызмет ететін – мұғалім. Ол үшін мұғалім жаңа технологияны мең-
геріп қана қоймай, өзі меңгерген технологияны өз іс-әрекетіне байланысты 
қолдана алуы, жетілдіре білуі, сондай-ақ, өзінің анализі, рефлекциясы арқылы 
өзін-өзі жетілдіріп отыруға тиіс. Пікірімізді А.Байтұрсыновтың мына бір 
қағидасымен түйіндесек: “Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, 
мектебі һәм сондай болмақшы, яғни мұғалім білімді болса, білген білімін 
басқаға үйрете білетін болса, ол мектептен балалар көбірек білім біліп 
шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, 
методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім. Екінші, оқыту ісіне керекті 
құралдар қолайлы һәм сайлы болуы. Құралсыз іс істелмейді. Һәм құрал 
қандай болса, істеген іс те сондай болмақты. Істің толық жақсы болуына, 
құралдар сайлы һәм жақсы болуы шарт. Үшінші, мектепке керегі – 
белгіленген программа. Әр іс көңілдегідей болып шығуы үшін оның үлгісі я 
мерзімді өлшеуі боларға керек. Үлгісіз я мерзімді өлшеусіз істелген іс олпы-
солпы, я артық, я кем шықпақшы. Керексіз нәрселерді үйретіп, балалардың 
өмірін босқа өткізбес үшін, үйретуге тиісті білімді кем үйретпес үшін, 
балалардың күші жетпейтін өте алысқа сүйреп кетпес үшін, бастауыш 
мектепте үйрететін нәрселердің кесімі-пішіні болуға тиіс. Сол пішін 
программа деп аталады”, – десе [15, 438-б.], ғалым Р.Шаханова: 
“Педагогикалық технологияны енгізу – оқытушылардың шығармашылық 
жұмыс нәтижесінде әдістемелік жүйесін дамытады, оқытушылар мен 
студенттердің міндеттері мен құқықтарын орындауды, білім ордасында өзін-
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өзі ұйымдастыруды, құралдары, әдістері, түрлері сияқты өзара байланысты 
компоненттер кіретін оқу мазмұнын тарату тәсілі”, – деген тұжырым 
жасайды [16, 80-б.].  

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының: «...егер технологияларды басқалардан 
алуға ғана сүйенетін болсақ, біз өзіміздің технологиялық артта қалушы-
лығымызды сол күйінде тұмшалап, технологиялық және ғылыми тұрғыда 
дамыған елдерге тәуелділікте боламыз. Сондықтан бізге өз ғылымымызды 
дамыту керек», – деген тұжырымының дұрыстығын, бүгінгі күні білім 
жүйесінде тереңдеп еніп, Қазақстанның әр облысында, мектеп мұғалімдері 
мен оқушыларының іс-тәжірибесінде қолданылып, сапалық нәтижесін беріп 
жүрген, өзінің бастау көзін кешегі алаш зиялыларының зерттеулерінен алған 
«Сатылай кешенді талдау» технологиясының ұлттық менталитетімізді ескере 
отырып жасалғандығына көз жеткіземіз. Яғни, ұлттық төл технология 
дегеніміз – қазақ тілін оқытудан бастау алып, халқымыздың әдебиетін, 
тарихын, жағрафиясын т.б. пәндердің жиынтығын құрап, оқушыларға жан-
жақты білім беретін, оларды өз елінде, өз жерінде ұлтының биік тұлғалы 
азаматы етіп қалыптастыра алатын оқыту. Төл технологияны жасауға өзге 
елдің озық ой-пікірлерімен қатар қазақ халқының көрнекті ғалымдарының 
оқыту, тәрбие туралы жасаған ғылыми тұжырымдары, әдістемелік кешендері 
негіз етіп алынады. Атап айтар болсақ, теориялық негізіне А.Байтұрсынов, 
Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, Т.Шонанов, Қ.Жұбанов, С.Аманжолов т.б. 
ғалымдардың ғылыми-әдістемелік тұжырымдамалары басшылыққа алынса, 
ағартушылық негізі – Ыбырай, Абай, Шоқан т.б. еңбектерінен бастау алады. 

Сонымен, сатылай кешенді талдау дегеніміз – оқыту мақсаты, міндет-
тері, әдіс-тәсілдері, өзіндік ерекшелігі бар және оқушыларға білімді ғылыми 
негізде сатылай, жүйелі, кешенді меңгертіп, оларға ұлттық құндылықтарды 
бағалай, қолдана білуге машықтандыратын оқыту. Сатылай кешенді талдау 
оқушыларға қазақ тілі ғылымының мазмұны мен жүйесін, оның сөздік 
құрамы мен грамматикалық құрылысын, сөйлеу тілінің байлығын және әдеби 
тіл нормасын үйретіп, дұрыс сөйлеу, сауатты жазу дағдысын қалыптас-
тырады. Сатылай кешенді талдау технологиясының басты қағидаларының  
бірі – жоғары қиындықта оқыту.  

Сатылай кешенді талдау – қазақ тілін оқытудан бастау алып, 
халқымыздың әдебиетін, тарихын, жағрафиясын т.б. пәндердің жиынтығын 
құрап, оқушыларға жан-жақты білім беретін, оларды өз елінде, өз жерінде 
ұлтының биік тұлғалы азаматы етіп қалыптастыра алатын оқыту. 

Сатылай кешенді талдау – тек қана білімді белгілі бір көлемде беріп, 
қажетті шеберлік пен дағдыны меңгертумен ғана шектелмейтін, сонымен 
қатар баланың жалпы жан-жақты дамуына, ойлау, есте сақтау, қиялдау, 
елестету сияқты басқа танымдық-психологиялық қасиеттерінің жақсы 
үйлесімді дамуына бағытталған, қазақ тілінде ойлайтын, қазақ мәдениетін 
меңгерген тілдік-мәдени тұлға қалыптастыратын оқытудың түрі. 

“Сатылай кешенді талдау” технологиясының мақсаты: Қазақ тілінде 
ойын жеткізе алатын, өз ана тілінде дітін орындата алатын,   қазақтың тарихы 
мен мәдениетін меңгерген жан-жақты білімді, мәдени ұлттық тұлға 
қалыптастыру. 
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Қазақ тілін оқытудағы сатылай кешенді талдау технологиясының 
міндеттері:  

Ø Тілдік материалдарды оқушының жас ерекшелігін ескере отырып 
ғылыми негізде  меңгерту.  

Ø Әр сөйлемнің, сөздің, дыбыстың табиғатын таныту арқылы сөзді 
таңдап-талдап қолдана  білуге дағдыландыру.  

Ø Қазақ тілінің сөз байлығын терең игерту арқылы, әр сөздің ішкі 
мағынасы мен  қолданыстағы ерекшелігін сөз сырына бойлату арқылы  
оқушының танымдық дүниесін  қалыптастыру.  

Ø Кез келген шаршы топта өз ойын шешен де шебер жеткізе білуге 
машықтандыру. Сол арқылы әр оқушының өз ана тілінің құдіретін басқаларға 
таныта, бағалай білуге баулу.  

Ø Жазба жұмыстарын сауатты, жоғары деңгейде, шығармашылықпен 
орындай білуге төселдіру.  

Ø Өз ана тілінің грамматикасын сауатты игеру.  
Ø Қазақ тілі өзге пәндердің негізін түсініп, терең меңгеруге басты 

құрал екенін саналы түрде  түсінуге бағыт-бағдар беру.  
Ø Түрлі шығармашылық жұмыстар жүргізу арқылы оқушыларды 

іскерлікке, тапқырлыққа  баулу.  
Ø Талдаудың он деңгейін рет-ретімен жүргізе отырып, сатылай 

кешенді  талдаудың түрлі  амал-тәсілдерін меңгерту.  
Ø Интерактивті тақта, компьютерлік талдау арқылы оқушылардың 

ақпараттық- коммуникациялық   сауаттылығын жетілдіру. 
Ø Ана тілі негізінде екінші, үшінші тілдерді меңгерудің негізін қалау. 
Ø Пәнаралық байланысты жүзеге асыру.  
Сатылай кешенді талдау технологиясының ерекшелігі:  
Ø Оқу материалының жүйелілігі, бірізділігі.  
Ø Табиғилығы.  
Ø Дағдыға басым бағыт беруі.  
Ø Білімнің базалық деңгейінің барлық оқушылар үшін   міндеттілігі.  
Ø Оқушыға өз деңгейін таңдауға ерік беру.  
Ø Оқушыларға берілетін білімнің саралануы.  
Ø Оқушылардың өз мүмкіндігіне қарай  міндетті деңгейде білім алуға 

еріктілігі.  
Ø Оқыту мен тәрбиенің бірлігі.  
Ø Ұлттық құндылыққа ерекше орын берілуі;  
Ø Оқу үрдісінде пәнаралық байланыстың мақсатты енгізілуі. 
Ø Барлық оқушыны табысты оқыту.  
Ø Оқу-танымдылық белсенділігін  арттыру.  
Ø Білім-білік дағдысын қалыптастыру.  
Ø Білім алуға деген ынтасы мен іскерлік қабілетіне ықпал ету. 

 Оқуды жеделдету.  
Ø Шығармашылық қабілетін дамыту.  
Ø Ғылыми ізденіске жетелеу. 
Сатылай кешенді талдау технологиясымен оқытудың тиімділігі: 
• Мұғалім: мәселе қояды, ойлаудың жолдарын ашады, әрекеттің 

барысына бағдар береді, жетелейді. 
• Оқушы: белсенді субъектіге айналады.  
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• Оқушылар бірін-бірі, өзін-өзі бақылау, бағалау, сын, пікір айтуға 
үйренеді.  

• Комплекс жүйесімен оқытқанда, пәндер бірігіп бір жолмен, бір 
арнамен ағып, араласып оқытылады.  

• Бірлескен ұжымдық әрекет етуге баяндау, проблемалық, ізденушілік, 
шығармашылық, зерттеушілік қабілеттері артады.  

«Сатылай кешенді талдау»  технологиясымен оқытуда  білім 
берудің он деңгейі басшылыққа алынады.  

Олар: Бірінші деңгей.  Тілдік бірліктерді толық жазылым бойынша 
сатылай кешенді талдау. Бірінші деңгейде оқушы:  

Ø Сауатты жазып, оқып, айтуға дағдыланады; 
Ø Тіл білімінің әр саласынан өтілген  материалдарды жүйелі түрде 

түсініп, ғылыми тілде баяндауға машықтанады; 
Ø Сөйлеу мәнері белгілі жүйеге түсіп, әуезді сөйлеуге үйренеді; 
Ø Өзі талдап тұрған сөздің құрамын, құрылысын, буынын, 

дыбыстардың өзіндік ерекшелігін дұрыс ажыратып, жолдастарына, мұғалімге 
нанымды түрде жеткізуге бейімделеді; 

Ø Тыңдаушы оқушылар да назар қойып, жолдасының жауабын 
мұқият тыңдауға дағдыланады. 

Екінші деңгей. Тілдік бірліктерді қысқаша жазылым бойынша талдап, 
айтылым бойынша толық ауызша сатылай кешенді  талдау.    

Тілдік бірліктерді қысқаша жазылым бойынша талдап, айтылым 
бойынша толық ауызша сатылай кешенді талдауда – айтылым g тыңдалым 
g жазылым түрінде жүзеге асады. Тыңдалым жайлы ғалымның пікіріне 
жүгінсек, тыңдалымды жете меңгеру үшін қойылатын алғы шарттар:  

1. Тыңдауға ұсынылатын мәтінде әңгімеде, пікірде айтылатын басты   
ой түсінуге жеңіл болу керек.  

2. Үннің ырғағы мен әуені дұрыс естілуі қажет.  
3. Тілді жақсы үйрену үшін тыңдалым бірінші сабақтан бастап, үздіксіз 

жүргізілуі тиіс.  
4. Оқушының тілге қатысты білімі мен дайындығы ескерілген жөн.  
5. Тыңдалымға қатысты жұмыстардың бәрі бақылауға алынған   

дұрысы. 
Үшінші деңгей. Тілдік бірліктерді жазылым бойынша ықшамдау 

принципімен өрнектеу, айтылым бойынша ауызша толық сатылай кешенді 
талдау. Тілдік бірліктерді жазылым бойынша ықшамдау принципімен 
өрнектеу айтылым бойынша ауызша толық сатылай  кешенді талдау. 
       Бұл деңгейде де тілдік қатынастың бірінші – айтылым; екінші – 
жазылым; үшінші – тыңдалым әрекеттері қатар іске асады. Бұл талдау – 
күрделілігімен ерекшеленеді. Мұнда бірнеше сөз немесе сөйлем алынып, әр 
саты бойынша ұқсас ұғымдар жинақталып, талдау арқылы дәлелдеме 
жұмысы жүргізіледі. Сондай-ақ талдаудың бұл деңгейіндегі көзделетін 
мақсат оқушыларды ой ұшқырлығына баулу, танымдық дүниесін байыту. 

Төртінші деңгей. Тілдік бірліктерді жазылым бойынша символдар 
арқылы өрнектеу, айтылым бойынша ауызша толық талдау. Тілдік 
бірліктерді жазылым бойынша символдар арқылы ықшамдау принципімен 
өрнектеу, айтылым бойынша ауызша толық талдау. Төртінші деңгей – 
оқушылардың алдыңғы игерген білім-білік, дағдыларын жинақтап, сауатты 
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әңгіме әдісі қолданылады. Әңгіме әдісі туралы ғалым Т.А. Ильина былай 
дейді: “Әңгіме дегеніміз – бұл оқытудың сұрақ-жауап әдісі. Ол оқу үдерісінің 
барлық буындарында қолданылады.  

Бесінші деңгей.  Диалог арқылы талдау. 
Ø Бесінші деңгейдегі талдау үлгілері көбінесе ауызша орындалады. 

Бұл талдау арқылы аңғарымпаздыққа, әріптесінің жауабын мұқият тыңдауға, 
ойын әрі жалғастырып кетуге машықтанады. Әрі мұндағы іс-әрекет көбіне 
ойын түрінде жүргізіледі.   

Ø Ұлы педагог В.А. Сухомлинский: “Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, 
творчествосыз, фантазиясыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды”  
дейді. Демек, оқушының ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру 
арқылы байи түседі. Адамның жан-дүниесінің дамып жетілуі, әлеуметтік 
өмірге бейімделіп тіршілік етуі әртүрлі.  Баланың психикалық даму үрдісінде 
ойын әрекетінің тағылымдық және тәрбиелік маңызы осы заманғы тәлім-
тәрбиелік психологиясында өзекті мәселе болып саналады. Ойын әрекетінде 
баланың денесі мен ақыл-ойы дамып, өзін қоршаған ортаны тани біледі.  

Алтыншы деңгей. Жат  жазу. Оқушылардың сатылай кешенді талдау 
арқылы меңгерген теориялық білімдерін жатқа жаздыру арқылы:  

а) теориялық білімді меңгеру деңгейін;  
ә) талдауды сауатты жүргізу машығын;  
б) орфографиялық сауаттылығын;  
в) тыныс белгілерді дұрыс қою дағдысын байқаймыз, қорытынды 

шығарамыз, келесі сабақтарда қатемен жұмыс жасалады. Осы арқылы 
мұғалім әр оқушының тілдік материалдарды талдау деңгейін анықтайды. Ең 
бастысы, келесі уақытқа талдау деңгейіне берік негіз қаланады. Өйткені 
уақытқа талдаудың негізгі қағидаларының бірі – сауатты талдау.   

Жетінші деңгей. Уақытқа талдау:  а) Өте жылдам – 3 минутта;            
ә) Жылдам – 5 минутта; б) Баяу  – 7минутта. 

Бүгінгі қоғам автоматтандыру кезеңінде өмір сүріп жатыр. Сондықтан 
білім беруде де жылдамдық, қарқынды оқыту, техникалық, аудио-видео 
құралдарды кеңінен қолдану өріс алуда. Бұл тұста да халқымыздың біртуар 
азаматы Ж.Аймауытовтың дидактикалық ұстанымдарына жүгінеміз: “Оқыту 
жігерлі болсын, жігерсіз, жосық жұмыстан жайда да, бала оқытқанда 
татымды береке шықпайды. Әсіресе бала оқыту жұмысы ширақ, жігерлі, 
қызу болғаны дұрыс. Оқыту баланың ішін пыстырмаса, тез қажытпаса оқушы 
жұмысты ынтамен істесе, оқытудың ширақ болғандығы. Баланы қажытпау 
үшін берілетін мағлұматтар, ұқтырмайтын заттар алмасып отыру керек. 
Мұғалімнің басқасын кешуге болса да, баланы болжырап, еңсесі түсіп 
оқытқанын кешуге болмайды. Жігерлі болу – мұғалімнің сүйегіне біткен 
сипаты. Туыста жігерсіз, отсыз мұғалім сыртқы түрінде қандай оңтай, қандай 
әдіс қолданып оқуын түрлендірем дегенмен мәз береке шықпайды. Үйтсе де, 
оқытудың әдістерін дұрыс қолданса, сабақты едәуір ширатуға болады. 
Сондықтан мұғалім сөзін де, сыртқы әдістерін де сабақты қыздыру жағына 
орайлау тиіс. Мұғалімнің есінде болатын нәрсе, өтінумен, жалынумен яки 
күшпен баланың мінезін тәрбиелеу мүмкін емес. Баланың ақылы, сезімі, 
қайраты мұғалімнің жігерлі ықпалы арқасында ғана жетіледі. Мұғалім 
балаларына салақ, селқос қараса, олардың жан қуаттарын жетілтіп, тәрбие де 
бере алмайды”.  
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Сегізінші деңгей.  Компьютерлік талдау.  
Тоғызыншы деңгей. Ашық тест. Бақылаудың бірнеше түрі бар. 

Солардың бірі – тест. Тест – оқушылардың білімін бақылау мен бағалаудың 
тиімді әдісі. Тест – белгілі бір деңгейдегі әрекетті орындауға арналған 
тапсырмалар жүйесі. Тест жұмысы – оқушылардың игерген білімін тексеру 
мен бағалау, танымдық әрекетін, ізденімпаздық деңгейін, оқу әрекетіндегі 
әдістер мен тәсілдердің тиімділігін анықтау жолы ретінде қарастырылады. 
Бұл – оқушының білімін, біліктері мен дағдыларын тексеріп, бағалауда, 
сондай-ақ олардың шығармашылық қабілеттерін анықтаудағы ең тиімді әдіс.  

Тест жұмысын ұйымдастыруда мына төмендегідей дидактикалық 
шарттар орындалып отыру керек: 

1. Тест мұғалім өткен материалды оқушылардың толық меңгергендігіне 
көз жеткізген кезде өткізіледі. Егер тақырыпты немесе бағдарлама бөлімін 
толық игермеген болса, онда бақылау жұмысын алмай, оқушыларға қосымша 
сабақтар ұйымдастырып, бағыт-бағдар беру керек.  

2. Оқушыларға тест болардан бір-екі апта бұрын хабарлап, соған 
байланысты дайындық жүргізіледі. Сонымен қатар, оқушының тестке 
дайындық дәрежесін анықтау үшін алдын-ала тексеру жұмысын өткізген 
пайдалы.  

3. Тест өтілген материалдың негізгі мазмұнын қамтып, берілген 
сұрақтар олардан тапқырлық пен шығармашылық талап ететіндей болғаны 
өте маңызды.  

4. Тест өткізу барысында оқушылардың өз бетінше орындауын 
қадағалап, бір-біріне көмектесуге жол бермеу керек.  

5. Тест аптаның бірінші бөлігінде және екінші, үшінші сабақтарда 
өткізіледі. Аптаның соңғы күндері немесе соңғы сабақтарда өткізу дұрыс 
емес. Себебі оқушылардың сабақ соңында шаршауы тестің төмен нәтиже 
көрсетуіне әкеліп соғады.  

6. Мұғалім тесті сол өткізген мезетте тексеріп, оған дұрыс баға беруі 
керек, оқушылардың жіберген қателерін классификациялап, келесі жұмыс-
тарда ол қателердің қайталанбау жолдарын қарастырады.  

Білімді бақылауда тестің мынадай түрлері қолданылады:  
1. Қолданылу мақсатына қарай диагностикалық, прогностикалық 

(алдын ала қабілетін таныту) болып бөлінеді.  
2. Бақылау түріне қарай күнделікті, қорытындылау, аралық болып 

бөлінеді.  
3. Құрылысына қарай бақылаушы, анықтаушы және үйретуші болып 

бөлінеді.  
4. Тапсырмалардың сипатына қарай күрделі және жылдам орындалатын 

тестілер.  
5. Жүргізілу, орындалу түрлеріне қарай дербес және топтық тестілер.  
6. Жауаптарын таңдау қабілетіне қарай таңдаушы және еркін жауап 

түрінде болады.  
7. Тест мазмұнына қарай тілдік, сөйлеу, коммуникативтік болып 

бөлінеді.  
Тәжірибеде көбірек қолданылып жүрген тест жабық және ашық тестер. 

Ал біздің технологиямыздың талаптарына ашық тест сәйкес келеді.   
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Оныншы деңгей. Шығармашылық жұмыс. Шығармашылық – бұл  
адамның өмір шындығын өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол 
табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай 
білуге үйренуі керек. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, адамның 
рухани күшін нығайтып, өзін-өзі табуына көмектеседі. Өйткені, адам туынды 
ғана емес, тудырушы, жаратушы да, ал өзін-өзі шынайы болмысында 
бастайтын жол іздеуі керек. Адам өзін-өзі жетілдіруге, сонымен қатар өзін-өзі 
жоюға да қабілетті болады. Адамның өз болмысын тануға ұмтылуға 
көмектесіп, тереңде жатқан талап-тілегін, қабілеттерін дамыту, сол арқылы 
оған толыққанды өмір сүру үшін жаңа рухани күш беру білімнің ең маңызды 
мақсаты болып табылады. 

Қорыта келгенде, білім сапасын арттырудағы педагогикалық техноло-
гиялар туралы айтылған ой-тұжырымдарды саралай келе, төмендегідей 
тұжырым жасауға болады: 

- білім алушыларға сапалы білім, білік берудегі педагогикалық 
технологиялардың  түрлері сан алуан, оларды өз тәжірибесіне енгізуді таңдау 
және одан нәтиже алу оқытушының кәсіби шеберлігіне тікелей байланысты; 

- педагогикалық технологияларды енгізу   жүйелі  әрі   мақсатты  түрде 
жүргізілгенде ғана нәтижеге жетуге болады; 

- білім беру үдерісіне мақсатты түрде педагогикалық технологияларды 
енгізу материалдық-техникалық базасының бүгінгі талапқа сай болуын қажет 
етеді.  

 
Әдебиеттер 

1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2050 стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы.  

2. Кусаинов Г.М. Теоретико-методологические основы прогности-
ческой модели новой педагогической технологий: автореф… – Усть-
Каменогорск: 1999.  – 348 с. 

3. Қадашева Қ. Жаңаша жаңғыртып оқытудың ғылыми-әдістемелік 
негіздері: өзге тілді дәрісханалардағы қазақ тілі: дисс….13.00.02. – Алматы. 
2001.– 374 б. 

4. Қараев Ж.А. Активизация познавательной деятельности учащихся в  
условиях  применения  компьютерной технологий обучения:  дисс ... д.п.н.  –
Алматы. 1994. –345 с. 

5. Кобдикова Ж.У. Оқытудың процесін технологияландыру. –Алматы: 
Ақжелкен мектебі, 2000. –32 б. 

6. Галиев Т.Т. Интенсификация учебного процесса в современных  
условиях. // Вестник высшей школы Казахстана. –1995. – № 5. – 72 с. 

7. Әбдіғалиева  Қ.А.  Шоғырландырып-қарқынды оқыту жүйесі.                
// Қазақстан мектебі. –1998. –№ 11-12. – 12-16-б. 

8. Нурахметов Н.Н., Аульбекова Г.Д. Ковжасарова М.Р. Технологии 
обучения казахстанских авторов. – Алматы: Мектеп, 2005. –160 с.  

9. Ковжасарова М.Р. и др. Теоретические основы построения и 
реализации технологий обучения. – Алматы: Мектеп, 2005. –152 с. 

10. Аульбекова Г.Д. и др. Технологизация учебного процесса: 
казахстанских опыт. – Алматы: Зият-Пресс, 2005. – 224 с. 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

12 

11. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны 
дамыту  құралы  ретінде. – Алматы: 2002.–180 б. 

12. Бейсенбаева З. Жоғары оқу орындарында сөзжасам пәнін 
оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері. док.дисс.. – Алматы. 2004. –322 б. 

13. Бұзаубақова К.Ж.  Жаңа педагогикалық технология. –Алматы, 
2004. –207 б. 

14. Исламгулова С.К. Технологизация процесса обучения в школе: 
теория и опыт: Практикоориентированная монография и методическое 
пособие. –Алматы. 2003. –208 с. 

15. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға 
қатысты еңбектері. – Алматы: Ана тілі,   1992. – 444 б. 

16. Шаханова Р.Ә. Техникалық жоғары оқу орындарының орыс бөлім-
дерінде қазақ тілін мамандыққа қатысты оқытудың ғылыми-әдістемелік негіз-
дері: п.ғ.д. дисс... 13.00.02. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 2001. –327 б. 

17. Оразахынова Н.А.  Сатылай кешенді талдау технологиясының 
ғылыми-әдістемелік негіздері. Монография. – Алматы: ТОО Фирма «Дайыр», 
2007. – 289 б. 

 
 

Н. Оразахынова, Г.М. Кенжебаева 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной статье анализируются казахстанские образовательные технологии. Подробно 

рассматриваются «Технология модульного обучения» М.Жанпеисовой, «Трехмерная методи-
ческая педагогическая система» Ж.Караева, «Поуровневый комплексный анализ» 
Н.Оразахыновой, подробно описываются их цели и задачи, особенности, показаны способы 
реализации образовательных технологий в учебном процессе.     

Ключевые слова: Образовательные технологии, технология модульного обучения, 
трехмерная методическая педагогическая система, поуровневый комплексный анализ, 
компьютерный анализ,  инновация, педагогическая категория.     

 
 

N. Orazakhinova, G.M. Kenzhebaeva 
TRAINING TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN 

 
The educational technologies of Kazakhstan are analyzed in this article. "The modular 

training technology» by M.Zhanpeisova, "Three-dimensional methodical teaching system" 
technology by Zh.Karaeva, "Comprehensive Analysis in levels" by N.Orazahynova are considered 
herein, detailing their purposes and objectives, features, and implementation methods of educational 
technology in teaching activity are showed. 

Key words: educational technologies, modular training technology, еhree-dimensional 
methodical, teaching system, сomprehensive, levels, herein, implementation methods, teaching 
activity. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы качества образования, 

контрольно-оценочной системы. Основная цель статьи – раскрыть историко-философские 
аспекты понятия «качество образования», задачами являются: философское исследование 
категории качества; изучение методологии описания и оценки качества различных объектов 
(предметов, явлений, процессов); комплексное управление качеством по К. Исикава; 
внедрение национальных стандартов качества. В процессе работы над статьей были 
применены следующие методы исследования: метод анализа и синтеза, абстрагирования, 
обобщения, моделирования и т.д. 

Ключевые слова: образование, качество, стандарт, деятельность, система. 
 
Разобраться в сущности понятия «качество образования» - непростая 

задача, и заметим, что точного определения даже в педагогической 
энциклопедии нет.  

Слово «качество» производно от слов «как», «какой», «обладающий 
какими-то свойствами». В практике обычно пользуются одной из двух 
трактовок – философской или производной. 

Качество в философии определяется как целостная совокупность 
свойств, их связей и отношений, отличающих один предмет или явление от 
других предметов или явлений, т.е. акцент делается на проявлении специ-
фической сущности объекта. Философское понимание качества образования 
показывает нам то, что отличает образование от других социальных явлений, 
систем, видов деятельности (например, от здравоохранения, торговли, 
строительства, спорта и др.). Попытки определения качества как 
философской категории были сделаны еще в глубокой древности школой 
элеатов, Демокритом, Аристотелем, развиты немецкими философами [1, с. 9]. 

Важнейшим этапом развития в понимании категории качества явилось 
выделение Гегелем, а затем Марксом трех родов качества: 

- природных, материально-структурных; 
- функциональных; 
- системных. 
В XX веке интерес к философскому исследованию категории качества 

делает акцент на системности, цельности и иерархичности этого понятия. 
Теоретическим осмыслением нового понимания качества явилось появление 
в 60-х годах работ по квалитологии – науке о качестве, изучающей качество 
как целостное образование, с учетом его многообразных проявлений и 
ценностных аспектов, и квалиметрии, изучающей методологию описания и 
оценки качества различных объектов (предметов, явлений, процессов). 

Исследования последних лет показывают, что качество – это сложная и 
многоаспектная категория, раскрывающаяся согласно определению, данному 
Субетто А.И., через систему суждений – определителей (дефиниций): 

 
- качество – совокупность свойств; 
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- качество – структурно-системное образование, т.е. является 
интегративным результатом иерархической системы свойств (качеств)  
частей объекта или процесса; 

- качество –динамическая система свойств; 
- качество – существенная определенность объекта или процесса; 
- качество – основа существования объекта или процесса, 

раскрывающаяся через свойство, структуру, систему, границу, целостность, 
определенность, устойчивость, изменчивость, количество, границу; 

- качество – единичность объекта или процесса, обуславливающая его 
специфичность, целостность, упорядоченность; 

- качество ценно; 
- качество проявляется во взаимодействии с внешней средой [2,с. 6-9]. 
Для нас большее значение имеет, если можно так выразиться, произ-

водственная трактовка термина «качество», где ключевым становится поня-
тие «качество продукции» как совокупности существенных потребительских 
свойств этой продукции, значимых для потребителя. Согласно принятым в 
качестве национальных стандартов международным стандартам ИСО серии 
9004, качество изделий, услуг, в том числе и образовательных, определяется 
тем, насколько удовлетворены запросы потребителя, который их использует, 
и зависит от эффективности и результативности процессов, их обеспе-
чивающих [3, с. 21].  

Набор этих свойств и кладется в основу спецификаций на продукцию, 
эталонов, стандартов. При такой трактовке выделяют два признака качества 
любой продукции: 

1) Наличие у нее определенных свойств; 
2) Рассмотрение их ценности с позиции потребителя. 
В целом ряд стран формирование и совершенствование качества 

различных объектов возведены в ранг  государственной политики. Лидерство 
в данном направлении занимает Япония.  

Еще в середине пятидесятых годов XX века профессор Каору Исикава 
предложил идеи, на которых было выстроено комплексное управление 
качеством. К таким идеям относились: непрерывность обучения персонала; 
внутренний мониторинг системы качества, основанный на четком исполь-
зовании статистических методов диагностики и контроля; графический 
способ представления причинно-следственных связей процесса формиро-
вания качества, так называемая «рыбья кость».  

В начале шестидесятых годов Исикава сформировал концептуальные 
основы «кружков качества». «Кружки качества» - это добровольные 
объединения служащих фирмы различного уровня с целью определения 
направлений совершенствования качества изделий. 

Основные принципы «кружков качества» таковы: 
- добровольность участия в их деятельности в свободное от работы 

время; 
- регулярность встреч; 
- конкретность решаемых вопросов; 
- определение мероприятий, направленных на изменение качества в 

процессе совместного обсуждения. 
Следует отметить, что «кружки качества» достаточно быстро 
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распространились в Японии и заняли прочное место в работе организаций; 
если в 1965 году «кружков качества» было 3700, то в настоящее время их 
более, чем 300 000. Идеи К.Исикава, а также других ученых позволили 
Японии в короткие сроки решить проблемы качества и выйти в число 
мировых экономических лидеров. 

В конце 60-х за рубежом в промышленности широко получила  
распространение система управления качеством, обозначаемая в англо-
язычной терминологии как Total Quality Management (TQM). В настоящее 
время наряду с данной системой широко распространена система между-
народных стандартов серии ИСО 9000. В 90-е годы происходит 
методологическое сращивание этих двух систем, в результате чего 
появляется новая версия международного стандарта ИСО 9000. Начиная с 
2001 года, новая редакция международных стандартов ИСО  серии 9000 
принята в качестве  национальных стандартов в странах СНГ и Казахстане. 
Особенностью настоящего периода является проникновение идей, 
концептуальных предложений, заложенных в данных документах во все 
сферы общества, в том числе и в образование. Согласно стандарту ИСО 9004  
деятельность по управлению качеством следует рассматривать не как 
совокупность некоторых работ, а как этапный процесс, в основу которого 
необходимо положить следующую цепочку действий: планирование – 
деятельность - оценка результатов анализ и необходимая корректировка. В 
области менеджмента качества эта цепочка известна как «цикл Деминга», 
схема которого приведена на рис.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цикл Деминга в управлении качеством 
 
В образовании система общего управления качеством нацелена не 

только на контроль и обеспечение показателей результатов деятельности, но 
и на создание условий, (организационных, технологических, информа-
ционных и т.д.), обеспечивающих данное качество. В соответствии с этим 
Н.А. Селезнева при оценивании качества образования предлагает форми-
рование двух баз оценок – по качеству образования выпускников и по 
качеству условий, созданных в системе образования.  

Таким образом, в соответствии с ИСО – 9004 определение понятия  
«качество образования» следует трактовать исходя из  возможностей самого 
образовательного учреждения (поставщика) предоставлять комплекс 
образовательных услуг, и с другой стороны – удовлетворенности личности и 
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общества в целом предоставляемыми услугами. 
Изучением темы проблемы качества занимаются многие исследователи 

и практики. В Европе создана комиссия по академической оценке качества 
образования, проходят конференции, симпозиумы по квалиметрии человека и 
образования. Однако приходится признать, что, несмотря на это, концепция 
качества образования только складывается: определяются подходы, форми-
руются показатели, аспекты качества, ставится вопрос о критериях [4, с. 79-81]. 

Анализ многих стран показывает, что заимствовать чужую нацио-
нальную систему оценки качества нельзя, как нельзя взять  в готовом виде 
концепцию другого образовательного учреждения. Необходимо разраба-
тывать свою систему, формировать черты качества образования в каждом 
университете, колледже, лицее, гимназии, школе, опирающиеся на единые 
для всех основания и идеи[5, с. 10]. 

Использование вышеперечисленных аксиом предполагает при решении 
проблемы оценивания создание процедур оценивания, учитывающих границу 
сравнения, формирование базы сравнения, определение требований к 
экспертам, производящих оценивание, формирование такого разнообразия 
оценочных средств, которые позволяют всесторонне оценить различные 
составляющие качества образования. При этом следует согласиться с точкой 
зрения А.И. Субетто, что «чрезмерная, неадекватная формализация средств 
оценки понижает достоверность оценок», если не учитывается  специфика 
объекта оценивания. 
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Бұл мақалада жалпы білім беретін мектептердегі оқушының жеке тұлға ретінде білім 

сапасын бағалау мен бақылауды ұйымдастырудың жаңа әдіс-тәсілдері берілген. Автор «білім 
сапасы» ұғымының қалыптасуына тарихи талдау жасап, сапаны қалыптастырудың оңтайлы 
жолдарын баяндайды.  

Түйін сөз: білім беру, сапа, стандарт, іс-әрекет, жүйе. 
 

B.K. Almurzaeva 
FORMULATING THE MEANING ‘QUALITY OF EDUCATION’: HISTORICAL ASPECT 

 
This article is about Control-evaluation Activity. The evaluation system applied within the 

framework of scientific experiment allows to develop cognitive activity and organizational abilities of 
students, that provides not only individualization of educating but also develops independence as 
difficult, integral quality of personality is dealt in this article. 

Key words: education, quality, standard, activity, system. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЕМЫХ  

В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
 
Аннотация. В статье автор отражает опыт работы по нравственному воспитанию 

обучаемых. Представленный материал дает возможность организаторам воспитательного 
процесса выстроить систему по обучению и воспитанию нового поколения. 

Ключевые слова: духовное воспитание, межконфессиональное воспитание, молодеж-
ные объединения, социальное самочувствие. 

 
Процветание государства, вхождение его в число развитых стран мира,  

его международный авторитет зависит от компетентной молодежи. Моло-
дежь, не получившая уроков духовного воспитания, будет претерпевать 
трудности в решении задач, поставленных государством. Поэтому 
воспитание нравственности является одним из актуальных вопросов на 
сегодняшний день. За 21 год наше государство стало известным на мировой 
арене,  как одно из быстроразвивающихся стран на континенте  Евразии. К 
достижениям нашей Родины относятся: проведение с 2003 года съезда 
представителей мировых религий в городе Астане, председательство 
Казахстана в ОБСЕ, проведение зимних 7-х Азиатских игр. Вершиной 
достижения Казахстана стало  то, что международная выставка  EXPO – 2017, 
XXVIII зимняя Универсиада состоятся в Казахстане. Все это, по словам 
Главы государства, является  результатом плодотворного межнационального 
сотрудничества и стабильности страны. В Казахстане достигнуто мирное  
сосуществование разных национальностей и религий. Десять лет назад  
понятия «терроризм», «экстремизм», «радикализм» были для нас лишь 
терминами в определенной сфере, сегодня эти слова стали сопровождать  
реалии нашей жизни. Перед нами возник вопрос, как защитить нашу 
молодежь от лжерелигиозных течений и остановить его влияние по 
растлению их духовного мира. Решение этой проблемы требует системного 
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подхода по отношению воспитания молодежи. На наш взгляд, особое 
внимание необходимо уделить на неразрывность системы: семья - 
дошкольное образование – школа – вуз. Первостепенной задачей в вузе 
является воспитание, обучение молодежи,  формирование любви к Родине, к 
своему народу, к своей культуре и традициям, потому что им решать 
важнейшие задачи, которые стоят перед государством.  

Воспитательная работа в университете ведется в соответствии согласно 
Концепции воспитания в системе непрерывного образования. При 
осуществлении воспитательной работы основная роль отводится  диалоговым 
методам воспитания (кураторские часы,  беседы, встречи, вечера, дебатные 
турниры и т.д.). Наряду с этим осуществляется совместная работа, 
призванная развивать личностные качества студентов (различные акции, 
форумы, конференции, творческие вечера, проекты и т.д.).    

Отдел воспитательной работы совместно с кураторами групп ведет 
системную работу, направленную на ограждение студентов от чуждых идей, 
пропагандируемых различными деструктивными религиозными течениями,  
проводит мероприятия по углублению изучения путей конфессионального 
согласия в Казахстане, формирования культуры межконфессиональных 
отношений.  Ежегодно в университете организуются встречи со студентами 
по вопросу привития правовой культуры, духовно-нравственного воспитания, 
личностного развития обучаемых. На формирование будущего профессио-
нала направлен план воспитательной работы, который состоит из семи 
разделов.  Так, раздел воспитательного плана «Проведение мероприятий по 
сохранению в среде преподавательского состава и студентов межнацио-
нального и межконфессиального согласия и привитие духовно-нравственных 
ценностей» направлен на совместную  работу с департаментом  по делам 
религии ЗКО, управлением внутренней политики ЗКО, представителями 
НПО, общественными деятелями культуры, политиками, известными 
учеными, теологами. В  состав Совета по делам религии при  Акиме  области 
включены: I-ый проректор университета, доктор исторических наук  
Тасмагамбетов А.С.; доктор исторических наук, доцент Нургалиева А.М. 
Преподаватель кафедры  всемирной истории и СПД Арыстангалиева Ж.М. 
рекомендована в качестве представителя университета в областной 
«Институт кураторов».  

По исполнению рекомендаций МОН РК «Об усилении воспитательной 
работы в организациях образования»,  решения   республиканского совета  по 
стабилизации в области религии в университете введена должность 
психолога. В целях привлечения молодежи к обеспечению  государственной 
безопасности, сохранению стабильности в обществе, формирования право-
вого и политического мировоззрения, функциональной грамотности обучае-
мых подготовлены и проведены внеаудиторные занятия, кружковые 
мероприятия, дебатные турниры, лекции, встречи, флеш-мобы, конференции, 
семинары, диспуты, дискуссии, психологические тренинги, встречи по 
профилактике правонарушений с представителями управления внутренних 
дел, комитета  национальной безопасности, департамента по делам религии; с 
членами республиканской информационно-агитационной группы; кураторские 
часы на тему: «История религии и религиозные понятия»; «Состояние 
религии в современном Казахстане»; «Профилактика правонарушений среди 
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молодежи», «Правовая культура и молодежь», «Наши права и обязанности», 
«Мы - против террора», «Правонарушение – одна из форм девиантного 
поведения», «Педагог – это воспитанная личность», «Вред от наркотиков и 
сигарет», «СПИД - опасная болезнь», флеш-моб «Молодежь против сект»; 
«Мы-молодежь против сект»; «От заблуждений к религиозной грамотности»; 
спортивное мероприятие «Тренировка – путь к здоровью»;  круглые столы на 
темы: «Дін -  діңгек, тіл - тірек»; «Что такое секта?»; участие в работе 
республиканской научно-практической конференции «В религии нет 
экстремизма».  Свой конкретный вклад вносят молодежные объединения 
вуза. Цель работы молодежных объединений университета - объединить 
молодежь вокруг идей Главы государства, сформировать личностные 
качества будущего специалиста, развить лидерские способности, сформи-
ровать любовь к труду, к здоровому образу жизни.   

В таблице представлены сведения  участия студентов в молодежных 
объединениях, созданных в университете. 

Таблица 1 

Участие студентов в общественных объединениях университета 
 

№ Названия общественных объединений,  
созданных в  университете 

2010-2011 
уч. г. 

2011-2012 
уч. г. 

2012-2013 
уч. г. 

1. 
Центр молодежного развития 
(организация студенческого 
самоуправления) 

75 75 75 

2. МК Народно-демократической партии 
«Нур Отан»  «Жас Отан» 190 218 225 

3. Филиал Альянса студентов Казахстана  120 139 185 
4. Дебатный центр «Акикат» 58 61 70 
5. МОО «Жас экономист» 33 37 55 
6. Совет молодых Ученых ЗКГУ 80 115 115 
7. Студенческий клуб «Достык» 59 63 65 

8. Студенческий отряд по содействию 
полиции 26 29 29 

9. Строительные студенческие отряды и 
специализированные отряды «Жасыл ел» 200 200 220 

10. Группа волонтеров - 52 55 
11. Клуб «Томирис» - 30 40 

12. Духовно-нравственный центр  
«Қыздар мектебі» - - 150 

 Всего  841 1019 1284 
 
Задачей Центра развития молодежи университета  является развитие и 

углубление традиции университета, воспитание у студентов гражданской 
ответственности, активного творческого отношения к учебе, общественной 
деятельности, полезному труду, формирование лидерских качеств. Особое 
место в формировании активной гражданской позиции молодых людей 
занимает молодежное крыло «Жас Отан». Начиная с 2009 года молодежное 
крыло «Жас Отан» участвует в агитационных группах, в осуществлении  
программы «С дипломом в село». В рамках республиканской программы 
«Молодежь - Родине» студенты - активисты оказывают помощь правоохра-
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нительным органам в осуществлении профилактики правонарушений, 
наркомании, токсикомании среди молодежи, принимают  активное участие в 
организации проведения акций «Сессия без взяток», «Чистая сессия», «Твое 
«Нет» коррупции», в проведении областного форума «Будущее начинается 
сегодня», конкурса молодых поэтов на тему: «Молодежь против коррупции», 
поддерживают тесную связь с республиканским штабом студентов, 
обменивается предложениями и достигнутыми результатами по проведенным 
акциям и мероприятиям. Студенты активно участвуют в республиканском 
движении Альянс студентов Казахстана, в акциях и мероприятиях АСК, 
проводимых на областном и республиканском уровне: «Наш флаг», «Наш 
гимн», «Никотин на витамин», «Как дела студент?», «Операция сессия» и др. 

Активно осуществляют свою деятельность в университете молодежные 
объединения:  дебатный центр «Ақикат», «Жас экономист», «Совет молодых 
ученых», клуб «Достык». Целью студенческого клуба «Достык» является 
реализация языковой политики, формирование казахстанского патриотизма, 
здорового образа жизни, сохранение стабильности и укрепление единства 
среди студентов университета. Молодежные объединения проводят меро-
приятия на факультетском, университетском, областном уровнях. Студенты 
принимают активное участие в различных мероприятиях, проводимыми 
общественными организациями, в частности с «Центром развития полиязыч-
ного образования» университета, филиалом Ассамблеи Казахстана ЗКО, 
управлением молодежной политики, управлением внутренней политики, 
объединением юридических лиц «Ассоциация молодежи ЗКО». Действую-
щий студенческий профсоюзный комитет  оказывает неоценимую помощь в 
организации и финансировании студенческих мероприятий, в оказании 
материальной помощи студентам. В качестве новых направлений в работе 
студенческого профсоюзного комитета за последние два года можно отме-
тить финансирование студенческих командировок для участия в форумах, 
дебатных турнирах в города Республики Казахстан. Через проводимые 
мероприятия члены студенческого профкома воспитывают у студентов 
чувство социальной ответственности и милосердия. С 2008 года студенты 
университета принимают активное участие в работе отряда по содействию 
полиции. Отряд содействия полиции помогает в обеспечении правопорядка 
во время проведения университетских общественно-культурных, спортивных 
мероприятий, организует дежурство в опорных пунктах полиции, участвует в 
рейдах по обеспечению безопасности общественности. Для реализации 
совместных мероприятий было подписано трехстороннее соглашение - 
Департамент внутренних дел ЗКО, Акимат г.Уральска и Западно-
Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова. В течение 
учебного года по факультетам проводится работа по участию студентов в 
летнем трудовом семестре. Ежегодно в студенческих строительных отрядах и 
отрядах «Жасыл Ел» трудятся более 400 студентов.  

На основании протокола семинара – совещания с проректорами вузов 
страны по актуальным вопросам воспитательной работы и профилактике 
религиозного экстремизма (г. Астана 2012г.), на основании рекомендации 
совещания Министра образования и науки РК с ректорами вузов РК  (Астана, 
2012 г.)проведены следующие мероприятия:  

Открыты дополнительные спортивные секции по легкой атлетике, 
шейпингу, пауэрлифтингу, боксу и тогызкумалаку. Внедрены штатные 
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единицы: руководитель центра «Қыздар мектебі», психолог отдела по 
воспитательной работе. 

Сегодня: 321 студент постоянно посещают спортивные секции, более 
500 студентов занимаются массовыми видами спорта. Психолог университета 
совместно организует работу со студентами из малообеспеченных семей, 
детских домов, иногородними студентами; проводит индивидуальные беседы 
по всем интересующем вопросам. Руководитель центра «Қыздар мектебі» 
является член союза писателей РК, профессор университета, поэтесса               
А.Б. Бактыгереева реализует программу по духовно-нравственному воспи-
танию обучаемых. Обеспечено сотрудничество с общественными объеди-
нениями молодежи области, участие студентов  университета в грантовых 
проектах. Представитель университета вошел в состав молодежного 
маслихата области, проведены научно-практические конференции, форумы, 
дебатные турниры, фестивали здоровья, интеллектуальные игры, семинар-
тренинги, акции и флешмобы в рамках грантовых проектов по линии «Совета 
молодых ученых», дебатного центра «Акикат», «Жас экономист»; 
активизировано сотрудничество с Департаментом по делам религии ЗКО. 
Проведена просветительская работа, прочитаны тематические лекции 
учеными-теологами, специалистами управления департамента юстиции, по 
предупреждению религиозного экстремизма среди молодежи. Использованы 
предложения, рекомендации специалистов в практической работе кураторов 
и организаторов воспитательной работы. 

Проведен мониторинг по социальному самочувствию и по межкон-
фессиональному согласию среди студентов. Результаты респондентов в 
проведенном опросе по межконфессиональному согласию среди студентов не 
вызывают сомнений по проводимой работе. Организован выпуск информа-
ционно-методических материалов по защите молодежи от религиозных сект. 
Выпущено в свет «Информационно-методическое пособие по духовно-
нравственному воспитанию обучающихся в Западно-Казахстанском 
государственном университете им.М.Утемисова». Авторы: проректор по 
воспитательной работе и социальным вопросам, к.п.н, доцент Даришева Т.М., 
руководитель отдела по воспитательной работе, магистр культурно-
досуговой работы Исатаев М.И.. Данное пособие предназначено для 
кураторов, студентов, организаторов воспитательного  процесса. 

Следуя традициям казахстанского высшего образования профессорско-
преподавательский состав прилагает все силы по воспитанию у студентов  
умения  самостоятельно и глубоко анализировать события, происходящие в 
социуме и собственном внутреннем мире, чувствовать необходимость в 
решении задач, поставленных временем. 
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Мақалада автор өз тәжірибесінен студенттер адамгершілігін қалыптастырудың 

жолдарын ұсынады. Ұсынылған тәсілдер ЖОО-да білім алушы-студенттер арасында тәрбие 
жұмысын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Автордың аталмыш тәжірибесі болашақ 
мамандардың өмірлік құндылықтарын қалыптастыруда өзіндік рөлге ие.  

Түйін сөз: адамгершілік тәрбие беру, мәдениетті қалыптастыру, құқықтық мәдениет, 
жастар бірлестігі, діни экстремизмнің алдын-алу, ағартушылық жұмыс.  

 
 

T.M. Darisheva  
MENTAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS IN MODERN UNIVERSITIES 

 
The way of morality formation of a learner is given in the article on the experience of the 

author. The offered approaches will give an opportunity to organige educational work among the 
students of the university. The authors experience will play its rose in the formation  of a future 
specialists living values. 

Key words: moralitу upbringing, culture formation, ledal culture, уouth unicns, presentive 
measures of religious extremism, enlightenment work. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 

МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Аңдатпа. Мақаланың жариялануының мақсаты жоғары оқу орындарындағы 

студенттердің құқықтық мәдениетін қалыптастыру мәселелерін анықтап, оны ғылыми-
әдістемелік жағынан қамтамасыз ету болып табылады. Бұл мақаланы жариялаудағы міндет: 
құқықтық мәдениет қалыптастыру мәселесінің зерттелуіне талдау беру, жоғары оқу 
орындарының студенттерінің құқықтық мәдениетін қалыптастыру шарттарын айқындаужәне 
студенттердің құқықтық мәдениетін қалыптастырудың әдістері мен тәсілдеріне сипаттама беру 
болып табылады. Автор өзара бірін-бірі толықтырып, сабақтастырып және жетілдіріп 
отыратын әдістер кешенін пайдаланған. 

Түйін сөз: құқық, мәдениет,  педагогика, жүйе,  адамгершілік, ұстаным. 
  
Еліміздің төл Конституциясында Қазақстан Республикасының құқық-

тық мемлекет болып жарияланғаны белгілі. Құқықтық мемлекет құру үшін 
қоғамның құқықтық мәдениеті болуы керек. Құқықтық мемлекет құру жас 
жеткіншектерден басталады, өйткені болашақ қоғам жастардың қолында. 

«Жаңа ғасырға қадам басқан жас жеткіншектердің қазіргі өмірге 
бейімділігі болуы керек. Әрбір адамның өзі үшін жауапкершілігі жарату-
шының алдындағы жауапкершілікпен бірдей екендігі сөзсіз. Білімді адам 
санатына қосылуы үшін қазіргі жастарға негізгі пәндерді игеру және талдау 
қабылетінің сауаттылығы аздық етеді. Ол өмірдің әр тетігіне үңіліп, 
тығырықтан шығар жолға даяр болуы қажет», - деп жазды С.Назарбаева 
«Өмір әдебі» кітабында[1]. 

Қазіргі кезде ғаламдық өзгерістер мемлекеттің ішкі даму жағдай-
ларына, қайта құрудың көптеген міндеттерін нәтижелі шешуге, қоғамның 
әлеуметтік – экномикалық, материалдық – техникалық, идеологиялық, 
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психологиялық ахуалына бейім екені мәлім.  
Жалпы алғанда «мәдениет» ұғымын адамдар қауымы жасаған, сондық-

тан оны дамудың белгілі бір деңгейін анықтап, сипаттайтын материалдық 
және рухани құндылық деп түсіну көзделген. Ал құқықтық мәдениет 
дегеніміз – өзінің құрамы, ерекшелігі бар қоғамдық мәдениеттің бір бөлігі. 

Студенттердің құқықтық мәдениетін қалыптастыруда құқықтық 
мәдениеттің тар және кең мағыналары есепке алынып отыруы қажет. Тар 
мағынада: заңдылық, құқықтық шығармашылық және құқықты қолдану 
органдарының жалпы міндеті, қоғамның құқықтық жүйесінің даму деңгейі. 

Кең мағынада құқықтық мәдениет – қоғамның құқыққа деген нақты 
қажеттіліктері оның ішінде мемлекеттің құқықты бағалауы,  құқықтық ғылым 
дамуының деңгейі мен заң білімінің прогрессивтілігі және ақырында, елдегі 
заңдылық пен құқық тәртібінің жай-күйін керек ететін қоғам  мәдениетінің 
ажырағысыз бөлігі. 

Құқықтың даму деңгейін бейнелейтін жеке азаматтар мен барлық 
халықтың құқықтық санасы, оның қоғам өміріндегі орны мен ролі. Кең 
мағынада құқықтық мәдениет заң мамандарын даярлау немесе құқықтық 
мәртебелік, заң қызметінің мемлекеттік жүйедегі ролі, құқық мәселелері  
бойынша ғылыми басқармаларының дамуы «адвокатура» жағдайы т.б. болып 
табылады.  

Құқықтық мәдениеттің басты элементтері құқықтық сауаттылық  пен 
азаматтардың заңды сыйлап, оны орындауы болып табылады. Құқықтық 
мәдениет адамгершілік санаттарымен байланысты.  Ғалымдардың  айтуынша 
«қоғамда адамгершілік мәдениет болмайды. Адамгершілік нышандарынсыз 
әлеуметтік, экономикалық заңдар жүзеге аспайды, шешімдер орындалмайды, 
қазіргі ғылым өмір сүрмейді»[2]. 

Қалыпты жағдайдағы адамның тәртібі, іс-әрекеті саналы түрде 
қабылданатын шешімдер арқылы жүзеге асырылады. Бұл жерде сананың 
деңгейі сезімдік дамудағы адамның әрекетінің әсері бар екендігін мойындау 
шарт. Сананың өзі белсенді әлеуметтік іс-әрекет нәтижеснде қалыптасады. 
Мұның өзі сана және әрекет мәдениеті адамдар қатынасы мәдениетінің бір 
мағынасына саятынын көрсетеді. 

Үш қабаттан тұартын «үйді» көз алдымызға елестетіп, бірінші қабатта 
құқықтық білім және оны меңгере алу икемдігін орналастырамыз. Екінші 
қабатта құқыққа деген қатынас орын алсын. Ал үшінші қабатта құқықтық 
мазмұндағы әр түрлі жағдайдағы тәртіатер мен әрекеттер болсын. Барлық 
басқа үйлердегі секілді біздің үйдің де «іргетасы» бар.  Адамның құқықтық 
мәдениетінің «іргетасы» болып оның саяси және адамгершілік  көзқарасының  
ішкі нанымы саналады. Төмендегі аталған жағдайлар іргетастың қалай 
қаланғандығына байланысты болады. 

- Заңға қатыстылық сипатталатын заңды сыйлау сезімі; 
- Құқық нормасын орныдауға, заңдылықты сезінуге дайын тұрушылық, 

заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту белсенділігі; 
- Құқықтық білімнің сапасы және оның қолдану аясы; 

 
Яғни, құқықтық мәдениет – саяси, адамгершілік  нанымға негізделген, 

терең жан-жақты құқықтық білім мен дағдының ажырамас бір бөлігі, заңды 
сыйлау  белсенді құқыққорғау әрекеттері[3]. 
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Құқықтық мәдениетті қалыптастыру жұмыстары құқықбұзушылықтың 
алдын алып қана қоймай жас жеткіншектердің  берік моральдық  қағиадала-
рын қалыптастырып, қоғамдық нормаларды ұғынып қабылдауға бейімделеді. 

Құқықтық мәдениетті қалыптастыру жұмыстарын жүргізу барысында 
мыналарға мән берілуі керек. Студенттер тек қана өз құқықтары мен 
міндеттерін біліп қана қоймай, бостандық, тұлға, құқықтық мемлекет деген 
ұғымдармен де таныс болуы керек[4]. 

Қайырымдылық пен зұлымдық, әдемілік пен көркемсіздік және тағы да 
басқа құқық нормасымен байланысты елестете отырулары қажет. Құқықтық 
тәрбие адамгершілік және эстетикалық тәрбиемен байланысты болуы 
міндетті. Заң туралы аса қызыға білгені абзал. Өйткені, құрғақ ақпараттар 
студенттердің миына жетіп, жүрегін елеңдететін  жеткіншектердің жас 
ерекшелігін ескере отырып, олардың құқықтық жаңаруы мақсатында әр түрлі 
шығармалар нысандары қолданылуы қажет. 

Еліміздің болашағы-ұрпақ тәрбиесінде. Өркениетті қоғам мен құқық-
тық мемлекеттің қалыптасуы өскелең ұрпақтың рухани байлығы мен 
мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен шығармашылығын, кәсіби 
біліктілігі мен білімділігін талап етеді. 

Құқықтық мәдениетті мәдениеттің соңғы нәтижесіне жетуге бағыт-
талған қызмет ретінде де қарастырады, оған құқықтық мінез-құлықтың 
құндылықтарын өндіру, тұтыну, бөлу бойынша қызметтер жатады. Құқықтық 
мәдениет кейде оның  оның  компоненттерінің даму деңгейінің түсінігі  арқы-
лы айтылады. Онда құқықтық сананың деңгейлері  заңдылықтар, заңның 
кемділігі, заңдық тәжірибенің кемелділігі айрықшаланады. Құқықтық 
мәдениет деңгейінің көрсеткіштері қатарында – құқықтық көзқарастардың 
дамығандығы, құқықтық кепілдігі мен кеңділігі, құқықты қолдану қызметінің 
деңгейі, заң білімін беру мен тәрбиенің деңгейі айтылады. Бұдан басқа да 
тенденциялар бар, ал құқықтық мәдениеттің қоғамның идеялы құқықтық 
жағдайы ретімен сипатталады, оның құқықтық өмір, құқықтық ұйым, құқық-
тық процесс және тағы да басқа құқықтық құбылыстары арқылы анықталады. 

Тұлғаның құқықтық мәдениеті құқықтық санамен өте тығыз байла-
нысты. Тұлғаның құқықтық санасы өз кезегінде заңдылықтың, құқықтық 
тәртіптіліктің қағидаларын, өмірдің мәні туралы көзқарастарды, нанымдарды 
көрсетеді. Құқықтық мәдениет орны құқықтық сананың элементтерін 
қосады[5]. 

Құқықтық сана неғұрлым кең ұғым.  Ол әр түрлі объективтік және 
субъективтік факторлар әсерімен қалыптасқан, позитивтік  және негативтік 
көзқарастары, сенімдерді бағалауы қажет етіледі. 

Заңның тәрбиелік қызметі жастардың құқық талаптарын және адамгер-
шілік нормаларын саналы  және белсенді орындауға баулу. Дәл осы жерде 
педагогика мен құқықтану ұштасады, айталық педагогика адамгершілік 
нормаларын орындауға үйретуден құқықтық мәдениетке қарай біртіндеп 
өтеді, одан соң заңтанудан құқық талаптарын орындауға, одан адамгершілік 
тәрбиеге қарай бағытталады. Бұл «екеуі де адамның құқықтық мәдениетін 
қалыптастыруға бағытталады», - дейді белгілі ғалым Б.Лихачев[6].  

Құқықтық мәдениет қалыптастыруда көздейтін басты пікір-құқық 
азаматтарды заң бұзудан, қылмыстан сақтандыру, алдын-алу және қорғау 
қызметін қызметін өтейтіні. Құқықтық сақтау және қорғау қызметі арнайы 
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құқыққорғау органдарының қызметі арқылы жүзеге асады: сот, прокуратура, 
адвокатура, арбитраж, нотариат т.б. Педагогикалық жақтарын алатын болсақ, 
ол құқықтық мәдениет қалыптастыру бойынша жүйелі ұйымдастырылған 
жұмыстар, құқықтық қатынастардың тәрбиелік қызметі арқылы құқықтық 
мәдениет қалыптастыруды реттеп және келеңсіздіктерден сақтандырып 
отырады.  

Құқықтық тәрбие жүйесі құқықтық сананың құрылымын ғылыми 
тұрғыда анықтау арқылы белгіленеді. Оның алғашқы бастамасы құқықтық 
сауаттылық болып табылады. Құқықтық сауаттылық мыналардан тұрады: 
мемлекеттің құқықтылығын танып-білу, құқық түрлері және нормалары, 
адамдар арасындағы қарым-қатынасты, мәмілені заң негізінде реттеудің 
жүйесімен жалпы танысу. 

Бірақ та элементарлы заң нормаларын білу ылғи да дұрыс мінез-құлық 
пен жүріс-тұрыстың мотивтері мен қозғаушы күші бола бермейді. Жастар 
мен жасөспірімдер құқық нормаларын біле тұрып ашық не жасырын, саналы 
түрде оны бұзатын да кездері пайда болады. Құқықтық сана мен элементарлы 
құқықтық білім азаматтық сана мен адамгершілікпен өзара ықпалдасқан 
кезде ғана құқықтық элементарлы білім тиімді қызмет ете алады. Азаматтық 
саналылық, жастардың құқықтық нормалары адамдардың мүддесін және оны 
қорғауға арналған қоғамдық маңызын ұғынып, түсінуіне көмектеседі. Ал 
адамгершілік саналылық құқық нормаларын терең меңгеруге, оған құлықтық 
мәміле  орнатуға шарт түзеді. Олар жастарды, адамгершілік қарым-қатынас  
пен оған қайшы келетін құбылыстарды, құқық бұзушылықты ажыратып, тани 
білуге үйретеді. Мысалы, құрбыларына жалған айту, алдау, оларды қорқыту 
біртіндеп парақорлық, зорлық, тартып алу, басыну, ұрлық, алаяқтық, біреудің 
ар-намысына тию, жәбірлеу секілді істерге жетелейді. Отбасында адам 
сыйлап үйренбесе, үлкен-кішіні құрметтемесе, кейін олар кәсіби қызметінде 
әріптестерін бағаламау, оқушыларды қорлау, адамды басыну секілді т.б. 
құқық бұзушылыққа алып келеді. Демек, құқықтық мәдениет қалыптасты-
руда ұлттық педагогикадағы адамгершілік құндылықтардың өзіндік орны бар. 

Құрбыларын сыйламау, ұстаздары мен  ата-анасына қарсы шығып, 
ақыл-кеңестерін  ескермеу өсе келе адам тұлғасының қасиеттерін бағаламау, 
құқығын бұзуға алып келеді. Еңбекке зауқы соқпауы, салғырттық пен 
жалқаулық еңбек туралы заңды бұзуды жетелеп, оған деген қатынасын 
әлсіретеді. Бұған егер мүмкіндік қосылса, онда бұл тіпті де жақсылыққа 
апармайтыны тұрмыстан байқалып келеді.  Осылардың барлығы өз өміріне 
адал көзқарастың белгілі деңгейіне қалыптасуынан болса, бұл өз кезегінде 
заң талаптарына, адамгершілік нормаларына немқұрайылықты, сөйтіп әр 
түрлі ауытқушыларды туындатады. Осының өзі қылмысқа ойланбастан 
баратын, қоғамға қайшы қылықтарға әкеліп соқтырады. Бұған адамгершілік 
пен ізгілікті, сезімталдықты, әдетке айналған тәртіптілік пен парасатты-
лықты, саналылықты қарсы қоюға болады. 

Құқықтық сана қалыптастырудың аса маңызды және басты элемент-
терінің бірі- құқықтық-құлықтық сезімнің дамығандығы. Бұл Заңды халық 
қойған талаптар ретінде бағалап, оған бағынуды халық алдындағы борышын 
өтеу ретінде сезіну. Мұның өзі құқықтық мәдениет сезімі мен тығыз 
байланысып, адамның өз еліне, халқына, жеріне деген ыстық сүйіспен-
шілігінен байқалады. Оның құрамды бөлігінің бірі азаматтық арын сақтаумен 
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байланысты. Ол адамның құқықтық нормалары сақталуының ішкі өлшемі 
ретінде, мінез-құлқын, жүріс-тұрысын, іс-әрекетін бақылап отырады, ал егер 
де бағзы бір себептермен кейбір ауытқуларға бара қалған күнде ішкі жан 
дүниесінде торығу туындатады. Осындай ішкі өлшемдердің бірі заң 
алдындағы қорқыныш. Ол арын сақтау сезімі жойылған, заң  бұзудан 
тайынбайтын, бірақ жазалаудан қорқатын, сондықтан істеген істерінің бәрі 
құпия, жүріс-тұрысы белгісіз болып қалады. Қорқыныш сезімі әлеуметтік 
құндылықтарға қайшы келгенімен дәл осы сезім кейбір адамдарды 
қылмыстан сақтап қалуы да мүмкін. 

Құқықтық сананың құрылымындағы элементтердің бірі құқықтық ой 
жүргізе білу, ойлану. Бұл тұлғаның заңды білуіне негізделіп, ол адамның ой-
пікірін, іс-әрекетін заң нормалары тұрғысынан бағалауға мүмкіндік береді.  
Құқықтық білімді, адамдардың құлықтық, адамгершілік нормаларын сезінуі, 
заң нормалары ауқымында ой жүргізе білуін бағалай алу мүмкіндігімен 
анықталады. Құқықтық білім, құқықтық-адамгершілік сезім және құқықтық 
ойлау- жастардың жүріс-тұрысы мен іс-әрекетінде заң нормаларын сақтау 
қажеттігінің туындауына шарт түзеді. Құқықтық сана қалыптастырудағы 
басты мақсат жастардың бойында құқықтық мәдениет дарытуды көздейді. 
Құқықтық мәдениет-құқық нормаларын білу, құқықтық адамгершілік сезімін 
дамыту, құқытық ой жүргізгуге үйрету, құқық нормаларын тұрмыста пайдала 
білу жолдарын меңгеру, құқық бұзушылыққа қарсы тұру, құқықтық сауатын 
ашудан құралады. 

Яғни,  оларды жүзеге асыру жүйесі- студенттердің құқықтық білімін 
қалыптастыру, құлықтық сезімін тәрбиелеу, күрделі қоғамдық құқықтық  
қарым-қатынасқа ендіру, өз іс-әрекетін үнемі бақылап бағалап отыруға 
дағдыландыру - сол арқылы тәрбиелік мақсатты жүзеге асырудан тұрады. 
Олардың ішінде аса маңыздылары:әділеттілік бойынша элементарлы сауатын 
ашу; құқытық міндет және құқықтық жауапкершілікті ажырата білу; 
адамгершілік құндылықтарды ажырата білу; адамгершілік құндылықтарды 
бағалай білуі. Осылар арқылы құқықтық-адамагершілік мәдениетін қалыптас-
тыруға болады. Әдеттегі, тұрмыстағы адамгершілік нормаларын меңгерген 
адамға құқықтық нормаларды меңгеру  және орындау анағұрлым жеңіл және 
түйткілсіз болатыны белгілі. Нақтылап айтсақ, құқықтық мәдениеттілік - 
жастардың әлеуметтік   белсенділігіне түрткі беріп, заңға  қайшы көріністерге 
қарсы тұру,  адам құқығын сақтауға тірек болады. 

Демек, құқықтық мәдениет қалыптастыру мақсатында жүргізілетін әр 
түрлі іс-шаралардың жастардың басқа да іс-әрекеті, өмірінің барлық 
жақтарымен тығыз байланысты екендігін қаперде тұту керек. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
Целью статьи является исследование процесса формирования правовой культуры 

студентов в вузе и его научно-методическое обеспечение. Задачами статьи является 
характеристика понятия правовой культуры и методов, способов его формирования. В рамках 
статьи использован комплекс педагогических методов.  
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The intent of the article is research of process of developing legal culture among the students 

of higher institutions and its scientific methodical provisions. The objects of the article are 
characteristics of legal culture definitions, its methods  and ways of  development.  Within the frames 
of the article, complex of pedagogical methods are applied. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ  ПО МЕТОДИКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье предлагается учебно-методическая разработка, разработанная с 

применением инновационных технологий обучения и современной  парадигмы образования, 
которая будет полезной студентам при самостоятельном выполнении лабораторно-
практических работ. Процедура выполнения лабораторно-практических работ предполагает 
как возможность самостоятельного выбора студентами учебных материалов исходя из их 
интересов, способностей, степени трудности, так и возможность групповой работы. Опыт 
организации и проведение учебных занятий по методике профессионального обучения, 
активизирующих формирование у студентов учебно-методической компетентности с 
помощью инновационных методов и является  актуальной задачей данной  статьи. 

Ключевые слова: образование, инновация, технология, вуз, исследователь, знания, 
компетентность. 

Разработка и реализация  государственной  программы по развитию 
субъектов хозяйств, социальной сферы и инфраструктуры страны,  является 
актуальной задачей  социально-экономического развития РК, и поэтому она 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

28 

является стержневой темой индустриально-инновационной программы 
«Дорожная карта» и недавнего «Послании Президента Н.А.Назарбаева»,  где 
представлена стратегия развития страны до 2050 года. Стратегическое 
развитие предполагает развитие современной  промышленности, разработку 
и внедрение новых наукоемких технологий в производство и в сферу  
обслуживания населения [1].  

Безусловно, современные  социально-экономические реалии   диктуют 
свои требования молодым специалистам начального и среднего профес-
сионального образования, например, иметь необходимые качества, такие как: 
компетентность, мобильность, самостоятельность, коммуникативность, 
инициативность, ответственность, нравственность и т.д. 

Формирование этих профессиональных и личностных качеств будущих 
рабочих - процесс сложный, который предполагает, в первую очередь,  нали-
чие хорошо образованных в техническом отношении, имеющих способности 
к преподаванию, специалистов начального и среднего профессионального 
образования. Между тем, многие педагоги профессиональных лицеев и 
колледжей являются выпускниками данных учебных заведений, а выпуск-
ники технических вузов по профилю специальности, т.е. инженеры по видам 
отрасли производства, не обладают специальными профессионально - 
педагогическими знаниями и умениями. Разумеется,  никто не оспаривает  их 
профессиональные, инженерно-технические знания и умения. Они способны 
передать будущим рабочим  практические  приемы, способы и технологии. 
Однако, отсутствие у них должного уровня профессионально-педагогических 
знаний и умений оказывает влияние на  осуществляемый ими педагогический 
процесс.  

Сложные социально-экономические и демографические процессы 
также привели к тому, что  процесс подготовки  специалистов начального и 
среднего профессионального образования оказался уязвимым из-за недоста-
точной оснащенности кадрами: опытные специалисты ушли, а молодые 
кадры оказались недостаточно подготовленными. 

Учитывая эти факторы, Правительство Казахстана в 2007г. предложило  
программу развития  технического и профессионального образования, а в 
2011 году была принята программа по развитию образования Казахстана на 
2011-2020 годы, где одной из главных задач программ по развитию обра-
зования являлась подготовка квалифицированных педагогических кадров для 
начального и среднего профессионального образования, владеющих иннова-
ционными технологиями обучения в подготовке высококвалифицированных 
рабочих на производство и сферу обслуживания [2]. 

Эти программы по развитию образования в Казахстане, стали  пуско-
вым механизмом для запуска в нашем вузе образовательной программы по 
подготовке молодых педагогов-инженеров по специальности «Профессио-
нальное обучение» для начального и среднего профессионального 
образования. 

Уже пятый год наш университет осуществляет образовательную 
программу по специальности «Профессиональное обучение». За короткий 
срок в нашем вузе полностью подготовлена учебно-методическая докумен-
тация для обеспечения учебного процесса специальности. Регулярно 
преподаватели  кафедры общетехнических дисциплин и профессионального 
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обучения готовят  к публикации  учебные пособия,  и их электронные версии 
по учебным дисциплинам, методические пособия для самостоятельной 
подготовки студентов. За это время осуществлено два выпуска специалистов. 
Многие выпускники успешно работают в качестве преподавателей в 
колледжах технического профиля, учителей предметной области «Техно-
логия» в общеобразовательных школах города Уральска и Западно-
Казахстанской области.  

На кафедре особое внимание уделяется качественной подготовке 
будущих педагогов, владеющих  методологией исследовательской работы, 
которая позволяет им самостоятельно осуществлять  поиск  форм и методов  
педагогической деятельности, использовать инновационные технологии в 
обучении  будущих специалистов начального и среднего звена производства, 
обладающих  мобильностью и гибкостью, способствующих  их карьерному 
росту, умением самостоятельно управлять и организовать учебный процесс, 
принимать решения  в трудной ситуации,  работать в команде и оказывать 
помощь своим коллегам в педагогическом коллективе, постоянно 
совершенствовать профессиональные  качества личности. 

Для формирования  этих востребованных качеств личности в процесс 
подготовки будущего педагога внедряются современные достижения педаго-
гической науки, а также используется практический опыт отечественного и 
зарубежного образования. 

Новые реалии предъявляют свои требования и к традиционной системе 
образования. Изменилась парадигма образования, сменились конструкты  
«знаниевое образование», на конструкт «созидательное образование», обще-
принятые дидактические принципы «чему учить», «как учить» преобра-
зованы в «чему учиться», «как научиться». Теперь, обучающиеся из 
пассивной роли должны переходит к активной, преподаватель должен  
выполнять роль консультанта и руководителя, оказывать помощь студентам в 
способах и приемах самостоятельного добывания и поиска знаний и умений, 
развивать  способность к  анализу, планированию и организации творческой 
деятельности, решению различных ситуаций в учебном или производст-
венном процессе, самооценке и оценке ситуаций и т.д. 

Дидактические принципы, традиционные формы и методы обучения в 
вузе оказываются явно недостаточными и  поэтому сотрудники кафедры 
сконцентрировали свои усилия на разработке новой модели профессио-
нального образования и дидактических принципов. Преподаватели кафедры 
используют в учебном процессе инновационные технологии обучения, 
основанные на компетентностном, личностно-деятельностном, практико-
ориентированном подходах в обучении, ориентированном на результат.  

Проектирование и конструирование учебных занятий по конкретной 
предметной области, реализуемые в рамках этих подходов, эффективно 
используют инновационные технологии обучения, направленные на 
формирование профессиональные компетентности студентов специальности 
«Профессиональное обучение». 

 
Поэтому интересным представляется опыт формирования  у студентов 

по специальности «Профессиональное обучение» такой ключевой компетент-
ности как учебно-методическая компетентность. Эта компетентность 
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студентов предполагалась развивать с помощью одной из главных учебных 
дисциплин специальности «Методика профессионального обучения».  

Подготовка предметников или учителей учебных дисциплин общеоб-
разовательных школ в педагогическом вузе предусматривает изучение 
студентами методики преподавания школьного предмета. Этот курс предпо-
лагает, что студенты педагогических вузов посещают лекции, на семинарских 
занятиях обсуждают подготовленные материалы по теоретическим основам 
методики преподавания школьного предмета, изучают и обсуждают учебно-
программную  документацию.  

Безусловно, на этих занятиях преподаватель всегда стремится 
использовать интерактивные методы и инновационные технологии обучения, 
чтобы повысить мотивацию студентов к самообразованию и активность на 
семинарских занятиях, поощрять  у них профессиональную направленность к 
решению проблем, развивать коммуникативную компетентность и способ-
ность взаимодействовать в малой группе и т.д. Тем не менее, студенты 
испытывают трудности, как во время прохождения педагогической практики, 
так и вначале своей самостоятельной профессиональной деятельности в 
школе. Эти трудности обусловлены недостаточными умениями в проекти-
ровании и конструировании учебно-методической и учебно-программной 
документации, непроработанными дидактическими материалами  к занятиям, 
проблемами креативного характера. 

В нашем случае, т.е. в обучении студентов по специальности 
«Профессиональное обучение» на занятиях по методике профессионального 
обучения предусмотрена лабораторно-практическая деятельность. За время 
изучения данного курса студенты выполняют двенадцать работ. Все 
лабораторно-практические работы раскрывают основные учебные модули 
курса, начиная с изучения и анализа государственного общеобязательного 
образовательного стандарта по специальности «Профессиональное обуче-
ние», начального профессионального образования по профилю до проекти-
рования и конструирования тестовых вопросов по контролю, проверке и 
оценивания профессиональных знаний и умений обучающихся. 

Каждая лабораторно-практическая работа имеет содержание, выде-
лены цель и задачи работы, справочно-информационный блок, методические 
рекомендации к выполнению работы. Студенты, не имея конкретные  
формулы решения задач, на основе справочно-информационного блока 
получает общий ориентир, т.е. получает дополнительную подсказку по 
теоретическим основам выполнения работы. Также студенты могут исполь-
зовать другие источники информации для проектирования и конструи-
рования учебно-программной документации и учебно-методических материа-
лов, проводить анализ, при необходимости сами разрабатывают дидакти-
ческие материалы. Завершенную работу студенты оформляют, готовят 
презентацию и публично защищают свои работы перед группой. 

Какие выполняются  работы на занятиях методики профессионального 
обучения? Первая работа, как правило, связана с изучением и анализом 
государственного стандарта образования по специальности; вторая и третья 
работы посвящены изучению и анализу, конструированию модульной 
программы по разделу учебного предмета начального или среднего 
профессионального образования; четвертая работа – посвящается разработке 
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модульного перспективно-календарного плана из раздела по предмету; 
изучение и анализ учебников, учебно-методических пособий, сборников по 
решению задач или сборников заданий и т.д. по выбранному предмету 
студента; изучение и анализ учебно-производственных мастерских; следую-
щие работы связаны с разработкой план-конспектов по типам занятий, а 
также с использованием инновационных методов и способов обучения; 
предпоследняя работа посвящена к анализу урока; последняя работа – 
конструирование тестовых вопросов по одному из предметов, в виде 
субтестов. 

Выполнение работ проводится в микрогруппах: в двойках, в тройках. 
Студенты самостоятельно выбирают один из предметов начального 
профессионального образования по изучаемому профилю специализации. 

Во время выполнения работы каждая малая группа проводит изучение 
и анализ информационных, справочных, учебных и методических материалов 
по своему плану, но имеют возможность получить подробную консультацию 
у преподавателя. 

По ходу выполнения работы студенты также неоднократно получают 
консультации по последовательности и логичности выполнения работы. По 
разработке план-конспектов предусмотрено обязательное конструирование 
дидактических материалов, средств наглядности. Как правило, стремление 
студентов самостоятельно   изготовить   средство обучения приветствуется. 
Свои разработанные дидактические материалы и средство наглядности в виде 
слайдов, видеороликов и т.д. представляют в виде презентации. 

Лабораторно-практические работы по изучению и анализу учебно-
методической и учебно-программной документации выполняются 
студентами в библиотеке университета. Процесс выполнения такой работы 
имеет свой алгоритм: по  выбранному предмету из каталога осуществляется 
поиск специальной  литературы, согласно требованию учебно-методической 
и учебно-программной документации производится анализ, составляется  
перечень литературы по выбранному предмету, готовится  отчет и в отчете 
указываются рекомендации по доступным и информативным  учебникам, 
методическим пособиям для изучения учащимися колледжей.  

Изучение и анализ  учебно-производственных мастерских начального 
профессионального образования также  проводится на базе университета, в 
данном случае, изучается какая-либо учебная мастерская нашего 
университета. Изучение мастерской состоит в том, что проводится анализ 
насколько соответствует она требованиям, предъявляемым к размещению 
оборудования, соблюдены ли санитарно-гигиенические нормы мастерской, 
обеспеченность  инструктивными документами, соблюдается ли охраны 
труда студентов и т.д.  

Работа, посвященная  анализу конспектов урока. К данной работе  
имеются несколько образцов план-конспектов, разработанные самими 
педагогами профессиональных учебных заведений. Студенты согласно 
схеме-анализу урока осуществляет анализ конструированного плана урока и 
представляют  отчет к защите. 

При преподавании методики профессионального обучения в нашем 
вузе становится традицией использование инновационных технологий обуче-
ния, таких, как например, как проектный метод, личностно-ориентированная 
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технология обучения, обучение в сотрудничестве, коллективное обучение. 
Сама лабораторно-практическая работа является исследовательской и 

проблемной работой, во время презентации которой студенты выполняют 
роль преподавателя, осуществляя  выбор  методики обучения по выбранному 
предмету, ориентированную  на формирование профессиональных умений у 
учащихся колледжей.  

Изучая опыт использования в педагогической деятельности иннова-
ционных методов, можно выделить их преимущества: они помогают научить 
студентов активным способам получения новых знаний; способствуют 
развитию высокого уровня личной социальной активности; создают такие 
условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться; 
стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить 
учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения 
и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию.   

В связи, с чем особый интерес вызывают активные методы обучения, 
т.к. они способствуют: эффективному усвоению знаний; формируют навыки 
практических исследований, позволяющие принимать профессиональные 
решения; позволяют решать задачи перехода от простого накопления знаний 
к созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков исследо-
вательской деятельности; формируют ценностные ориентации личности; 
повышают познавательную активность; развивают творческие способности; 
создают дидактические и психологические условия, способствующие 
проявлению активности студентов. 

В заключение хочется пожелать администрации университета 
включить в подготовку студентов по специальности «Профессиональное 
обучение» принципы дуального обучения, ориентированного на социальное 
партнерство. Для этого необходимо разработать и утвердить нормативно-
правовую базу с экспериментальной площадкой (учебным заведением) для 
реализации дуального обучения, которое позволяло бы студентам 
испытывать свои разработки по методики преподавания учебных предметов в 
режиме  реальных условий учебного заведения. Это усиливает у студентов 
мотивацию, активность и способствует развитию профессиональных 
интересов, а также позволяет решать реальные ситуации педагогического 
процесса, способствует проявлению творческих способностей студентов во 
время пребывания в профессиональной школе. Таким образом, у выпускника 
вуза сокращается время на социально-психологическую адаптацию и 
решается проблема профессиональной пригодности  молодого специалиста 
включением в социально-профессиональные отношения. 
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Қ.А. Байдалиев, Ш.С. Искалиева 
КӘСІПТІК ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ПӘНІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 
Бұл мақалада «Кәсіптік білім» мамандығының «Кәсіптік оқыту әдістемесі» курсы 

бойынша әдістерімен оқу-әдістемелік жоспары студенттерінің лабораториялық-практикалық 
өзіндік жұмыстарына қажетті қазіргі инновациялық технологияларға орай қарастырылған. 
Ғылыми мақалада кәсіптік оқыту әдістемесі бойынша оқу пәндерін жүргізу мен ұйымдастыру 
инновациялық әдістер көмегімен оқу-әдістемелік құзыреттілік негізінде өзекті мәселелері 
қозғалған.   

Түйін сөз: білім, оқыту, инновация, технология, зерттеуші, білім, құзырет. 
 
 

K.A. Baidaliev, S.S. Iskalieva 
FORMATION OF METHODICAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE CLASSROOM 

FOR TRAINING METHODOLOGY 
 
The article offers educational-methodical development on the courses «Methods of 

professional education» for the students on the speciality «Professional education», with the use of 
innovative educational technologies and modern paradigm of education, which will be useful to 
students in self-contained implementation of laboratory, practical works. 

The experience of organization and carrying out of trainings on methodology of vocational 
training, activating the formation of the students ' educational-methodical competence with the help 
of innovative methods and is the urgent task of this article. 

Key words: education, innovation, technology, University, researcher, knowledge, 
competence. 
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ЖОО-ҒЫ БИОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, 
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ӘДІСТЕРІ 

 
Аңдатпа. Мақалада қазіргі заманға сай сапалы білім берудегі озық технология, оқытудың 

белсенді әдістері, әр студенттің ғылыми жұмысын дұрыс ұйымдастыруы, ақпараттық 
құрылғыларды тәжірибе жүзінде қолдануы баса назарға алынған. Бүгінгі таңда теориялық білімді 
практикада қолданып жүзеге асыру әр студенттің білімді де, білікті маман болуына септігін тигізеді. 
Мақаладағы негізгі ой ғылыми-зерттеу жұмысының маңыздылығын көрсетеді. 

Түйін сөз: білім, ақпарат, технология, интерактивті тақта, ауыр металдар, токсинділік, 
биология. 

 
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» - деп, Елбасы 
атап көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық техноло-
гияны оқу үрдісінде пайдаланудың маңызы айрықша[1 б.6].  

Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру жүйесінің негізгі 
бағдары. Бүгінгі таңда жоғары оқу орындары білім беру қызметімен шектеліп 
қалмай, қолданбалы және ғылыми – зерттеушілік бөлімшелерін құрып, 
олардың жұмыс жасау деңгейін белсенді дамытуы тиіс[1б.6].  

Педагогтың негізгі мақсатының бірі – білім сапасын көтеріп, жүйелі 
түрде ғылымды жетілдіру болса, тәжірибе, ғылыми зерттеу жұмыстарында 
ақпараттық технологияны тиімді пайдалану – ұстаз шеберлігінің белгісі. 
Білім сапасын көтерудің бір негізі – білім беруді демократияландыру және 
ізгілендіруді көздейтін оқытудың жаңа технологиясын енгізу. Әр студенттің 
жеке басының дамуын анықтайтын басты бағыт: білімділік – түсінушілік – 
ізденіс - пайдалану – талдау – жинақтау – пайымдау. Мақсаттың нақтылығы, 
логикалық ойдың жүйелілігі, тұлғаның мақсатқа сай дамуы, педагог іс – 
әрекетінің және білім мазмұнының тиянақтылығы, бағаның не үшін 
қойылатындығын анықтау, оқу процесін жобалаудың өзіндік ерекшелігі 
болып саналады[2 б.3].  

Ақпараттық-коммуникациялық технология – электрондық есептеуіш 
техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 
модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, 
интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына 
негізделеді[3 б.11].  

Біз болашақтың энергиясын дамыту үшін жаңа технологияларды 
таңдап алуға тиіспіз. Биология сабақтарында интерактивті құрылғылардың 
барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, студенттердің шығармашылық 
даралығын қалыптастыру үшін сабақта төмендегі іс – шараларды қолданудың 
маңызының зор екендігі байқалады: 

 
− студенттің дайындық деңгейін, ынтасын және қабылдау жылдам-

дығын ескеру арқылы жаңа материалдарды меңгеруге байланысты оқытуды 
ұйымдастыру және оқыту үрдісіне интерактивті құрылғылардың мүмкін-
діктерін пайдалану; 
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− оқытудың жаңа әдістері мен формаларын (проблемалық, ұйымдас-
тырушылық іс-әрекетін) сабақта жиі қолдану; 

− проблемалық зерттеу, аналитикалық және модельдеу әдістерін 
қолдану арқылы классикалық тәсілдерді жетілдіру; 

− жаңа ақпараттық технология құралдарын (телекоммуникация, 
виртуальды орта, аудиодиск) пайдалану арқылы оқу процесінің материалдық 
техникалық базасын жетілдіру; 

Интерактивті тақта – оқытушыға оқыту үрдісін оңтайландыруға, білім 
алушының танымдық белсенділігін дамытып, мазмұнды және көрнекті 
тапсырмалар құруға, сабақты құрылымдауға, сабақ барысы мен қарқынын 
жақсартуға жаңа мүмкіндіктер береді. Сонымен қатар тақтадағы түстердің 
әртүрлілігі маңызды жерлерді бөліп көрсетеді және назарды аударуға, жалпы 
идеяны байланыстыруға көмектеседі[3 б.12]. (Мысалы: ДНК және РНК 
схемамен жұмыс істеген кезде, «Құстар» класы, «Сүтқоректілер» класы 
тақырыбында интернет технология көмегімен тірі табиғаттың дауысын естуге 
мүмкіндік аламыз).  

В.П.Ляудис классификациясы бойынша белсенді оқыту мен 
тәрбиелеудің әдістерін негізгі 3 топқа бөледі: 

Оқытудың белсенді әдістері: 
1. жоспарланған оқыту әдісі; 
2. проблемалық оқыту әдісі; 
3. интерактивті (коммуникативті) оқыту әдісі: 
а) әңгімелесу – этикалық және эвристикалық; 
б) сұхбаттасу; 
с) ойын – рөлдік және дидактикалық; 
д) тренинг; 
е) белсенді талқыланған практикалық жұмыстар; 
Ал осы әдістерді ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдану зор маңызға 

ие [2 б.3,4,5].  
Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты – студенттің зерттеу жұмысына 

деген қызығушылығын арттыру арқылы әр түрлі мәселелерді өз беттерімне 
шешу, өзін-өзі дамыту мүмкіндіктерін жетілдіру болып табылады.  

Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері: 
- биология пәнінің бүгінгі таңдағы мәселелерін шешуде түрлі әдістерді 

қарастырып, нақты шешім шығару; 
- туған өлке материалдары негізінде экологиялық сауаттылығын 

арттыру; 
- өсімдік түрлерін анықтап, заманауи технология көмегімен топырақ 

қабаттарындағы өзгерістерге назар аудару; 
- белгісіз бірнәрсені ашу қабілетіне ие болу; 
- әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыстанып, ғылымға деген көзқарасын 

қалыптастыру[3б.13]; 
Қазіргі таңда биология мамандығының студенттері ғылыми – зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыруда университетіміздің жаратылыстану бөліміндегі 
экология және биогеохимия сынақ  зертханасындағы «Сұйықтық талдағыш 
ФЛЮОРАТ – 02-3М», «ЭКОТЕСТ-ВА», Атомды – абсорбциялық спектро-
метр «Квант – 2А» секілді жаңа құрылғыларды қолдануға мүмкіндіктері бар. 
Зертханадағы аталмыш қазіргі заманға сай жаңа технологиялар арқылы 
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қоршаған орта нысандарының санитарлық және технологиялық үрдістерін, 
топырақтағы ауыр металдар мен мұнай өнімдерін, өсімдік мүшесіндегі күлді 
элементтерді, ауыз су және ағынды суқоймаларының токсиндік заттармен 
ластануын бақылауға болады[4 с.6,7].  

Қоршаған ортаны ластауда ерекше орын алатын топтың бірі - 
поллютанттар, яғни жалпы атауы ауыр металдар болып табылады. Олар 
өзінің атомдық массасы, тығыздығы, токсиндігі, табиғи ортада таралуы, 
табиғи және техногенді тізбектегі әсер ету деңгейі жөнінен ерекшеленеді.  
Д.И.Менделеев кестесіндегі 40-тан астам химиялық элементтерді ауыр 
металдар қатарына жатқызамыз. Н.Реймерстың жүйелеуі бойынша ауыр 
металдардағы тығыздығы 8г∕ см3 ден жоғары металдарды есептеуге болады. 

Қауіпсіздік деңгейіне қарай оларды 3класқа бөлеміз: 
А) I класс (өте токсинді): Cd, As, Hg, Pb, Se, Zn. 
Б) II (токсинді): Co, Cu, Mo, Ni, Se, Cr. 
С) III (әлсіз токсинді): Ba, Va, W, Mn, Sn. 
Ауыр металдардың токсиндік әсерінің салыстырмалы деңгейі әр түрлі 

ағзаларда «молярлы токсиндік» деген ұғыммен түсіндіріліп, оның негізінде 
бірқатар токсинділігі, металдың молярлы мөлшерінің артуы, минимальды 
молярлы көрсеткіш әсерін байқау үшін қажет (Кесте 1). 

Кесте 1. 
Металдардың молярлы токсинділігі (Д.А.Кривошин) 

 
Ағзалар Токсиндік қатары 

Балдырлар Hg › Cu › Cd  › Fe › Cr › Zn › Co › Mn 
Гүлденген өсімдіктер Hg › Pb › Cu › Cd › Cr › Ni › Zn 
Балықтар Ag › Hg › Cu ›Pb › Ca › Zn › Ni ›Cr › Co › Mn 

 
Ауыр металдар өндіріс орындарынан түсуімен қатар, ауа қабатынан 

жауын – шашын ретінде оралады, сөйтіп, токсиндігі өте жоғары болған-
дықтан топырақ жамылғысына, су нысандарына қауіп төндіреді. Топырақтың 
сулы ерітіндісіндегі ауыр металдарды анықтау әдісін мысалға келтірейік. 
Алдымен топырақты сутекті тотығы бар қайнатылған азотқышқылды 
қоспаның ерітіндісімен өңдейді. Бұл топырақ құрамындағы кристалданған 
заттарды және органикалық заттардың минералдануына әкеліп соқтырады. 

Жұмыс барысы: Үлгіге алынған топырақтан 1-2гр өлшеп алып, 
пробиркіге салып, дистилденген судың бірнеше тамшысымен араластырамыз. 
Кейін бөлме температурасында 30минут ұсталған концентрлі азот 
қышқылының(HNO3) 5мл, концентрлі сутек тотығының 5мл ерітіндісін 
қосамыз. Пробирканы 30-40 минут жылытқышқа орналастырамыз. Кейін 
дайындалған ерітіндіні 50мл колбаға фильтр қағазымен сүзіп өткіземіз. 
Колбаның өлшегіш белгісіне дейін дистилденген сумен толықтырып, 
ерітіндіні араластырамыз. Осы жұмысқа пара-пар топырақсыз ерітіндіні 
дайындаймыз. Топырақсыз үлгіге алынған тәжірибенің қорытындысын 
есепке аламыз, ал ауыр металл қосылысы бар ерітіндіні атомдық-
абсорбциялық спектрофотометр көмегімен анықтаймыз[5 с.16,17,18]. 

 
Жұмыс нәтижесі: Топырақтағы химиялық элементтерді анықтауда 

мына формуланы қолданамыз: 
                                                           C = C1- C0* V0 
                                                                      m    
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C1- анализге алынған ерітіндідегі анықталатын элементтің 
концентрациясы; 

C0- топырақсыз үлгідегі анықталатын элементтің салмақтық үлесі; 
V0- анализге алынған ерітіндінің жалпы көлемі; 
m- үлгіге алынған топырақ салмағы; 
Күтілетін нәтиже: 
- студенттің өз білімін көтеру деңгейі жүзеге асады; 
- сауатты жұмыс жасап, тәжірибе жүзінде іске асырады; 
- мақсат қою, зерттеу, іздену, дәлелдеу, секілді қасиеттер қалыптасады. 
Қорыта келе, 80 жылдық тарихы бар университетімізде жаңа 

жобалармен айналысып, ғылымның жаңалықтарын ашуға мол мүмкіндіктер 
жасалынған. Жаңа әдістемелер бойынша зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, 
ғылымның одан әрі дамуына септігін тигізеді. «XXIғасыр – білім мен ғылым 
ғасыры», - деп Елбасы атап өткендей зерттеу жұмыстарымен айналысу әр 
студент үшін маңызы зор деп ойлаймын, себебі бүгінгі студент болашақ 
маман ретінде ғылыми жұмысқа қызыға отырып, іс – тәжірибе жинақтайды. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА НАУЧНО - 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ БИОЛОГИЯ 
 
Данная статья посвящена роли информационно-коммуникативных технологий при 

изучении научно-исследовательской работы учащихся высших учреждений. В статье рассмат-
риваются методы исследования тяжелых металлов с помощью компьютерных  программ.  

В статье говорится об эффективности применения интерактивной доски, компьютера, 
электронных учебников в образовательном процессе. 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий на базе Интернет 
сегодня является одним из важнейших резервов повышения эффективности непрерывного 
образования педагогических работников. 

Ключевые слова: знание, информация, технология, интерактивная доска, тяжелый 
металл, токсичность, биология. 
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This article focuses on the role of information and communication technologies at studying 
scientifically - research work of pupils of the higher establishments. In article methods of research of 
heavy metals by means of computer programs are considered.   

The article says about the effectiveness of  interactive boards, computers, electronic textbooks 
in educational process. 

The introduction of information and communication technologies on based on the Internet  
today is one of the most important reserves for increasing the effectiveness of continuing education of 
teachers. 

Key words: Knowledge, the information, technology, interactive board, heavy metal, 
toxicity, biology. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ 

СОТРУДНИКАМИ КАЗНИГМИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
АХМЕДЖАНОВА Х.А., В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ 
 
Аннотация. В статье рассматривается использование научных работ сотрудников 

КАЗНИГМИ, выполненных под руководством Ахмеджанова Х.А., в преподавании базовых и 
специальных дисциплин будущим специалистам-географам, уделено внимание вкладу 
Ахмеджанова Х.А. в изучение физики приземного слоя атмосферы, значению этих работ в 
физико-географических и экономико-географических (агрогеографических) исследованиях 
территории Республики Казахстан.  

Ключевые слова: география, метеорология, атмосфера, агрометеорология, география 
сельского хозяйства, методика преподавания географии, практикоориентированное обучение. 

 
В современное время актуальным стал вопрос интенсификации геогра-

фического образования, усиления его практической направленности. Серьёз-
ным условием, содействующим успешному решению данной проблемы, 
является переход к компетентностно ориентированному обучению, которое 
должно опираться на  методы обучения, обеспечивающие  высокий уровень 
познавательной активности обучающихся. Это частично поисковый и 
исследовательский методы обучения, которые широко применяются на 
практических занятиях, СРСП и СРС, при выполнении студентами курсовых 
и дипломных работ. Эффективность такой работы зависит от изученности, 
проработанности исходного материала, необходимого в физико-географи-
ческих и экономико-географических исследованиях. Это обусловлено тем, 
что география является комплексной наукой, интегрирующей в своих 
исследованиях знания, полученные во многих других естественных науках, 
изучающих элементы географической среды. Большое значение при этом  
имеет метеорология - наука о погоде и о других явлениях, происходящих в 
земной атмосфере,  наука о физическом состоянии земной атмосферы и о 
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происходящих в ней процессах. Особое значение для наших студентов имеют 
исследования определённой территории – Западного Казахстана и в целом 
Республики Казахстан. 

Важными элементами погоды являются тепло и влага, которые 
оказывают решающее значение на формирование биоклиматического потен-
циала территории, на развитие природных комплексов, важной составной 
частью которых является человек. Метеорология (от греч. meteora - 
атмосферные явления и …логия), наука о земной атмосфере и происходящих 
в ней процессах. Основной раздел метеорологии - физика атмосферы. 
Метеорология изучает состав и строение атмосферы; теплооборот и тепловой 
режим в атмосфере и на земной поверхности; влагооборот и фазовые 
превращения воды в атмосфере, движения воздушных масс; электрические, 
оптические и акустические явления в атмосфере. К метеорологии относятся 
актинометрия, динамическая и синоптическая метеорология, атмосферная 
оптика, атмосферное электричество, аэрология, а также др. прикладные 
метеорологические дисциплины. Поэтому для географов  важным является 
знание Учения о физических процессах в приземном слое атмосферы, 
которое разрабатывает специальная наука - физика приземного слоя 
атмосферы. 

Интерес географов к исследованию физических процессов в приземном 
слое атмосферы закономерен, так как этот слой является важной составной 
частью окружающей среды и играет не последнюю роль в формировании и 
поддержании условий жизни и деятельности человека. Большой интерес 
представляют исследования закономерностей пространственно-временных 
вариаций характеристик атмосферы. Это обусловлено тем, что изменения 
интенсивности перемешивания приземного слоя, связанные как с регу-
лярными суточными ритмами, так и с процессами циркуляции атмосферы 
разного масштаба, модулируют процессы ионизации и формирования 
электрической структуры приземного слоя, влияя на распределение 
концентрации природных радиоактивных газов в приземной атмосфере.  

Всеми этими важными для географов вопросами занимаются сотруд-
ники Казахского научного института гидрометеорологических исследований, 
который обследует территорию не только Республики Казахстан, Средней 
Азии, но и Западной Сибири Российской Федерации. Длительное время 
ведущим гидрометеорологом нашей  республики являлся выпускник нашего 
вуза - Ахмеджанов Хаким Ахмеджанович, который с 1967 по 1976 годы 
возглавлял Казахский Научно-исследовательский  гидрометеорологический 
институт (КазНИГМИ), который был основан в 1950 году. В настоящее время 
этот институт называется «Республиканское государственное предприятие 
«Казахский научно-исследовательский институт экологии и климата» 
Министерства охраны окружающей среды РК». Материалы научных трудов 
Хакима Ахмеджановича широко используются студентами-географами на 
практических занятиях, СРСП и СРС по Общему землеведению, по 
Метеорологии и гидрологии [2, с. 42], Географии сельского хозяйства, 
Географии природных ресурсов, по Экономике природопользования, Физи-
ческой и Экономической географии Республики Казахстан. Используя его 
методику и результаты его исследований, материалы сотрудников возглав-
ляемого им учреждения [1, с. 3-4], у студентов формируются и развиваются 
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профессиональные и специальные компетентности учителей географии. 
Ахмеджанов Хаким Ахмеджанович родился 5 августа 1921 г. в селе 

Новобогатинское Баксайского района Гурьевской области Казахской ССР в 
семье крестьянина. В 1934 г. окончил пять классов Новобогатинской школы 
рабоче-крестьянской молодёжи и поступил в Гурьевское педагогическое 
училище.  

В 1938 г. по направлению поступил на Физико-математический 
факультет Уральского педагогического института им. А.С.Пушкина. В 
августе 1941 года студент IV курса Ахмеджанов Хаким был призван в армию 
и направлен в Высший Военный Гидрометеорологический Институт Красной 
армии в городе Москве, который окончил в 1944 г., получив диплом военного 
инженера-метеоролога. Во время войны служил старшим метеорологом при 
командном пункте ВВС Краснознамённого Балтийского флота, метеобюро 
11-й штурмовой авиационной дважды Краснознамённой Новороссийской 
дивизии ВВС КБФ. За гидрометеорологическое обеспечение бомбово-
штурмовых ударов авиации Выборгской, Нарвской, Таллинской, Эзельской, 
Мемельской, Кёнигсбергской и Пилавской операциях, позволивших коман-
дованию дивизии принять решение по произведению ударов на предельном 
радиусе действия штурмовиков, Ахмеджанов Хаким Ахмеджанович 
награждён орденом «Красная звезда». Имеет три боевые медали: «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и 
Флота». После войны служил начальником метеостанции 15 отдельной 
авиационной технической роты ВВС, инженером-метеорологом метеороло-
гической службы штаба военно-воздушных сил 8 Военно-Морского флота 
(бывший Северный Балтийский флот). 

В 1948 г. вернулся к мирной трудовой деятельности, в качестве  завуча 
и учителя физики и математики  СШ им. Амангельды села Новобогатинск. 

В 1950 г. окончил Уральский педагогический институт и начал 
педагогическую и научную деятельность в Гурьевском государственном 
учительском институте, пройдя путь от преподавателя до заведующего 
кафедрой физики и математики. В 1958-1960 годах Ахмеджанов Х.А. учился 
в аспирантуре при кафедре аэродинамики Ленинградского политехнического 
института им. М.И.Калинина. Успешно защитив в 1964 г. свою научную 
работу, получил учёную степень кандидата технических наук. После 
окончания аспирантуры (с 1960 г. по 1967 г.) работал заведующим лабора-
торией химии и нефти в г. Гурьеве. 

С 1967 г. Ахмеджанов Хаким Ахмеджанович возглавил Казахский 
Научно-исследовательский гидрометеорологический институт 
(КазНИИГМИ) в г. Алма-Ате, который на территории Западной Сибири, 
Казахстана и Средней Азии являлся ведущим научно-методическим 
учреждением в области гидрометеорологии отгонного животноводства. На 
посту директора института Хаким Ахмеджанович проявил себя хорошим 
организатором науки, благодаря чему в институте дополнительно были 
созданы: отдел селевых исследований, сектор водных ресурсов и экспедиция 
радиолокации активных воздействий. В 1974 году начала работу аспирантура 
по специальностям «Метеорология, климатология, физика атмосферы» и 
«Гидрология суши и водные ресурсы». Под руководством Ахмеджанова Х.А. 
КазНИИГМИ стал головным учреждением в СССР по исследованию 
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природы селевых потоков, разработке методики их расчёта и прогноза. 
Впервые в мировой практике в горах Заилийского Алатау была создана 
экспериментальная лаборатория по воспроизведению селевых потоков в 
естественных условиях [3, с. 129].  

Учитывая особенности развития сельского хозяйства республики, отве-
чая его практическим запросам, учёными института впервые в СССР была 
создана новая отрасль агрометеорологической науки – агрометеорология и 
зоометеорология отгонно-пастбищного животноводства. В короткий срок 
были разработаны агроклиматическое районирование пустынно-пастбищной 
зоны, критерии опасных для выпаса и стрижки овец гидрометеорологи-
ческих условий, методы прогноза этих условий, методы оценки и прогноза 
урожая пастбищной растительности. Все эти методы широко использовались 
в практике оперативного гидрометеорологического обслуживания сельского 
хозяйства Казахстана и других регионов СССР, а так же Монголии. Крупные 
исследования выполнены в области изучения климатических ресурсов 
республики, ветрового режима и гололёда, ресурсов облач-ной влаги, горно-
долинной циркуляции в горных и предгорных районах [4,с. 127]. 

Результаты большой научной работы Ахмеджанова Х.А. опубликованы 
в более чем  50 научных  трудах, в том числе: в монографии «Климат города 
Алма-Аты», в серии научных публикаций по оценке влияния Каспийского и 
Аральского морей на климат Казахстана.  

Для нужд народного хозяйства под редакцией Хакима Ахмеджановича 
подготовлены такие фундаментальные издания, как: монография «Климат 
Казахстана», «Справочники по климату СССР», агроклиматические 
справочники по областям, серии томов научно-справочной монографии 
«Ресурсы поверхностных вод СССР» по территории Казахстана, составлены 
гидрологические, климатические и агроклиматические карты комплексного 
научно-справочного Атласа Казахской ССР. 

Студенты-географы Республики Казахстан широко используют во 
время практических занятий и при выполнении ими своих курсовых и 
дипломных работ научные труды, изданные учёными КазНИИГМИ под 
руководством  Ахмеджанова Х.А.  Этот факт во многом способствует 
корректности выводов и практической значимости выполненных ими работ. 

В годы независимости Казахстана отмечается рост значения промыш-
ленного производства в экономическом развитии Республики. Это сопровож-
дается углублением и расширением процесса урбанизации в нашем 
государстве. Поэтому, актуальным становится учет климатических и других, 
связанных с ними, природных особенностей населённых мест, что  является 
важным условием планировки и обустройства городской территории. 
Большую помощь в этом вопросе имеет методика изучения климатических 
условий, разработанная в 70-е годы сотрудниками Казахского Научно-
исследовательского гидрометеорологического института (КазНИГМИ) под 
руководством Х.А.Ахмеджанова. Эту методику до сих пор используют 
географы, климатологи, градостроители, энергетики, работники городского 
хозяйства, транспорта, медицины.  

В монографии «Климат Алма-Аты» Описание этой методики даётся не 
абстрактно, а в форме конкретного анализа климата Алматы с исполь-
зованием данных многолетних (за 30-летний период) метеорологических 
наблюдений и некоторых дополнительных исследований. Это даёт 
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возможность использовать представленную в монографии методику для 
проведения студентами исследований территории города, его медико-
географического зонирования. Описания даны по всем метеорологическим 
показателям: температура, влажность, давление, ветер, облачность, 
атмосферные осадки и другие атмосферные явления [6, с. 66]. Также 
рассмотрены месячные, сезонные и годовые аномалии температуры воздуха и 
осадков. Расчетным путем  получен ряд характеристик радиационного и 
светового режима. Также даются краткие характеристики пограничного слоя, 
климата свободной атмосферы и условия загрязнения воздушного бассейна. 
Для изучения физико-географических условий города и его окрестностей 
взяты такие показатели, как: рельеф, радиационный режим (с показателями 
продолжительности солнечного сияния и количеством дней без солнца и рас-
четы прямой и рассеянной радиации), атмосферная циркуляция, атмосферное 
давление, термический режим, режим атмосферного увлажнения (влажность 
воздуха, атмосферные осадки, снежный покров), режим облачности и 
атмосферные явления (атмосферные явления - туман, дымка, метели, грозы, 
град, дальность видимости, гололёдно-изморозевые явления). 

В результате своих наблюдений исследователи пришли к выводу о том, 
что эти расчеты должны производиться с поправкой на закрытость горизонта. 
Малые значения продолжительности солнечного сияния в начале и в конце 
месяца объясняются не только непрерывно изменяющимся временем восхода 
и захода солнца, но  и большой загрязненностью атмосферы. При большом 
угле солнечной экспозиции лучи, проходя через загрязненные слои воздуха, 
теряют свою энергию до столь низких значений, что не фиксируются гелио-
графом. В условиях большого города, интерес для географов и градост-
роителей представляет продолжительность облучения различно ориентиро-
ванных вертикальных поверхностей. Учёные КазНИГМИ составили таблицу, 
используя которую географы, градостроители, медицинские работники и 
специалисты других профессий, задействованные в организации и 
обслуживании жизни города и его жителей, могут определить возможную 
дневную продолжительность солнечного сияния на каждый месяц для стен с 
разной ориентацией (юг, север, восток, запад). Например, исходя из данных 
такой таблицы, можно рассчитать, что действительная продолжительность 
солнечного сияния в летние месяцы превышает 70% возможной для стен 
южной ориентации и 60% и более для стен восточной и западной ориентации. 
Северные стены в этот период получают 40-50% возможного облучения, а в 
период с октября по март не получают его вовсе.  

Практическое значение имеет предложенная в методике определения 
зависимость радиации от времени с подневным шагом. С ростом урбани-
зации возможная радиация претерпевает значительные изменения, особенно 
существенные в холодный период года. 

Ослабление солнечной радиации обусловлено рассеянием и погло-
щением ее как молекулами газов, так и более крупными частицами раз-
личного происхождения (аэрозолями). Для количественной характеристики 
загрязненности атмосферы принят коэффициент прозрачности, показываю-
щий какая часть прямой радиации, пройдя через толщу атмосферы, достигает 
поверхности земли при положении солнца в зените. Чем больше 
коэффициент прозрачности, тем меньше взвешенных частиц (в том числе и 
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загрязняющих) содержится в воздухе. Используя эту методику, студенты-
географы могут проводить зонирование города по медико-географическим 
факторам природной среды. 

Для географов и специалистов других областей практической и 
научной деятельности, связанной не только с городской средой, но и с 
сельской местностью, большой интерес представляет вопрос о том, 
изменение каких компонентов в составе городской атмосферы вызывает 
такие значительные потери тепла. В результате анализа направленных 
уменьшений коэффициентов прозрачности и уменьшения прямой радиации, 
достигающей поверхности земли. При этом использовались  результаты 
наблюдений за 30 лет, были получены очень интересные и полезные выводы 
о том, что, расчеты количества водяного пара, не могут  выявить заметных 
тенденций к увеличению общего объема влагосодержания атмосферы над 
городом ни в январе, ни в июле. Следовательно, уменьшение прихода прямой 
радиации связано исключительно с влиянием самого города. 

На основании расчетов общего запаса влаги в атмосфере было 
определено количество солнечной радиации, теряющееся из-за поглощения 
ее парами воды. 

Большое самостоятельное значение для жизни человека, животных и 
растений в качестве  фотоэнергетического источника имеет рассеянная 
радиация, которая  играет существенную роль в радиационном режиме. В 
отличие от прямой радиации, она поступает на землю и при сплошном 
облачном покрове. Основные закономерности суточного и годового хода 
интенсивности рассеянной радиации, относительно условий ясной погоды и 
облачности, раскрываются в составленной таблице под названием 
«Интенсивность рассеянной радиации (кВт/м) при ясном небе и средних 
условиях облачности в разные часы суток». 

Обычно загрязнение атмосферы города  снижает рассеянную радиацию 
в зимний период и  несколько повышает  ее летом. 

В течение всего года интенсивность суммарной радиации относительно 
полудня распределена несимметрично, послеполуденные значения превы-
шают соответствующие дополуденные значения. Это явление характерно для 
многих городов и не является случайным. Оно объясняется ростом 
рассеянной радиации во второй половине дня, связанным с некоторым 
преобладанием в это время повторяемости хорошо рассеивающих радиацию 
облаков (Ci, Ac, As, Cu), а также с увеличением загрязнения атмосферы 
города. Выявленная сотрудниками института зависимость суммарной 
радиации от высоты солнца при разных типах облаков указывает на то, что 
облачность является основным фактором, влияющим на суммарную радиа-
цию как в сторону ее увеличения, так и особенно в сторону ее уменьшения; 
причем это влияние очень разнообразное. Оно зависит от количества обла-
ков, их формы, положения на небесном своде, высоты солнца над гори-
зонтом. Чем больше высота солнца, тем больше значение суммарной радиа-
ции при количестве облаков одного типа, равном 10 баллам. Особенно силь-
но растет суммарная радиация при наличии облаков верхнего яруса (Ci, Cs) . 

Зависимость суммарной радиации от фактора мутности атмосферы при 
разных высотах солнца выражается в том, что значение суммарной радиации 
тем меньше, чем больше фактор мутности (т.е. чем более загрязнена 
атмосфера) при одной и той же высоте солнца. 
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Для исследователей, занимающихся географией городов, особеннос-
тями территориальной организации городских территорий, медицинской 
географией и географией сельского хозяйства, большой интерес, кроме 
значений солнечной радиации, представляет и  естественная освещенность. 
Основной характеристикой светового режима является освещенность 
горизонтальной поверхности, измеряемая в люксах. 

Естественная суммарная освещенность при безоблачном небе или 
частичной облачности складывается из прямой освещенности, создаваемой 
непосредственно лучами солнца, и рассеянной освещенности, поступающей 
от небесного свода и отраженной земной поверхностью: EQ=ES+ED. При 
пасмурном небе суммарная освещенность равна рассеянной. 

Одним из основных климатических факторов образования климата 
является атмосферная циркуляция. Общая циркуляция атмосферы создается 
под влиянием радиационных условий и особенностей подстилающей 
поверхности. Большое значение для географов имеют работы коллектива 
учёных под руководством Ахмеджанова Хакима Ахмеджановича по оценке 
влияния Каспийского и Аральского морей на климат Казахстана [7, с. 3].  

Важным направлением работы коллектива КазНИГМИ стало создание 
новой отрасли агрометеорологической науки – агрометеорология и зоометео-
рология отгонно-пастбищного животноводства. Были разработаны агрокли-
матическое районирование пустынно-пастбищной зоны, критерии опасных 
для выпаса и стрижки овец гидрометеорологических условий, методы 
прогноза этих условий, методы оценки и прогноза урожая пастбищной 
растительности. 

Большое значение в жизни нашей республики имеет сельскохозяйст-
венное использование земель. Разнообразие этого показателя связано с 
обширностью территории республики, с тем, что этнические особенности 
населения сохраняются именно в сельской местности. Основой, базовой 
платформой для успешного изучения географии сельского хозяйства 
являются исследования, проведённые агрометеорологами. Специалистам, 
изучающим географию сельского хозяйства Республики Казахстан, крупно 
повезло, так как учёные под руководством Ахмеджанова Х. А. составили 
серию детальных агрометеорологических карт на всю территорию респуб-
лики [8, с. 108]. Эти карты студенты-географы используют на практических 
занятиях во время изучения физической и экономической географии Казах-
стана, для работы над темами своих курсовых и дипломных исследований. 

В какой степени изучение сельскохозяйственного использования 
земель может иметь конструктивный характер, и в какой степени оно 
остается простым описанием, зависит от того, хорошо ли мы понимаем 
действие объективных факторов, дифференцирующих сельское хозяйство. 
Иначе говоря, все зависит от того, насколько точно мы умеем оценивать 
(измерять) действие неодинаковых природных качеств земель и неодина-
ковых природных условий на эффективность того или другого использования 
земель. Изучение под сельскохозяйственным углом зрения природной среды 
и экономико-географическое изучение использования земель являются 
опорой одного для другого, в принципе должны проводиться во взаимной 
связи, с согласованием методики изучения  и масштаба картографирования. 

В сельском хозяйстве используется, при разных уровнях его 
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интенсивности, всегда лишь некоторая часть ресурсов природной среды, тех 
ресурсов энергии, которые нам могут давать растения в результате 
фотосинтеза. Эта часть обусловлена в существенной мере экономическими 
причинами, а именно, используется такая часть, присвоение которой 
осуществляется на современном  уровне наших технических знаний при 
экономически приемлемых соотношениях затрат человеческого труда и 
получаемой продукции. Это выражается в том, что в разные периоды 
развития сельского хозяйства (а также в разных его типах, которые 
существуют одновременно, закономерно распределяясь по территории) 
используются не одни и те же элементы природной среды и не в одинаковой 
мере. В связи с этим решающее значение для территориальной дифферен-
циации сельского хозяйства приобретают не одни и те же факторы 
природной среды. В качестве факторов, ограничивающих урожайность, в 
одних случаях выступает преимущественно режим питательных веществ, в 
других – атмосферное увлажнение или тепловой режим и т.д. Не одни и те же 
количественные выражения этих разных факторов приобретают лимитирую-
щее значение. Таким образом типология земель и природное районирование 
должны неизбежно как-то ориентироваться на исторически изменяющиеся 
формы сельского хозяйства. Соответственно выбираются те главные 
признаки климата, почвенного покрова, рельефа и т.д. которые привлекаются 
в качестве критериев. И как говорил А.Н. Ракитников: «Можно пользоваться 
признаками природной среды, имеющими наиболее общее значение (как, 
например, показатели радиационного баланса, водного баланса, характери-
зующие условия среды для любых отраслей растениеводства, при разных 
способах возделывания растений). А можно стремиться найти признаки, 
предназначенные для обоснования границ распространения определенных 
групп культурных растений при известных способах возделывания» [9, с. 47]. 

Для климата Западно-Казахстанской области, расположенной в центре 
Евразии, характерны резкая континентальность и засушливость, материковый 
режим температуры и ветра и недостаточное количество атмосферных 
осадков при высокой испаряемости. Значительная протяженность территории 
мало влияет на изменения основных климатических характеристик, хотя 
степень континентальности увеличивается с запада на восток и с севера на юг 
[10, с. 126].  

В результате выполнения заданий на практических занятиях. СРСП и 
СРС  по Географии сельского хозяйства с использованием серии карт Атласа 
Казахской ССР, составленных учёными под руководством Ахмеджанова Х. А., 
студенты самостоятельно подходят к следующим важным для географов 
выводам. 

На развитие и размещение сельского хозяйства воздействуют все 
компоненты природы – каждый в отдельности и вся их совокупность. В 
Западно-Казахстанской области рельеф не являет фактором, лимитирующим 
сельскохозяйственное производство. Помимо обеспеченности теплом, все 
сельскохозяйственные культуры нуждаются в обеспеченности влагой, в 
первую очередь атмосферной. Поэтому, помимо термического элемента, 
первостепенное значение для агроклиматической оценки территории имеет 
количество и режим осадков. Для оценки влагообеспеченности территории 
существует целый ряд прямых и косвенных показателей, среди которых 
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годовая сумма осадков, их распределение по месяцам и сезонам, характер 
почвенно-растительного покрова. 

 
Рис. 1. Агроклиматические районы 

 
Абсолютное количество осадков не вполне репрезентативный пока-

затель влагообеспеченности территории и сельскохозяйственных культур, так 
как при одной и той же сумме осадков температуры бывают весьма 
различны, этим обусловлены и пространственные различия в показателях 
испаряемости и коэффициенте испарения. Это привело к использованию 
различных коэффициентов, учитывающих совокупность данных о темпера-
туре и осадках. Гидротермические показатели позволяют более объективно 
оценить влагообеспеченность территории и определить оптимальный набор 
культивируемых сельскохозяйственных растений, и выявить потребности в 
искусственном орошении (в том числе и количественные значения этой 
потребности). Среди показателей засушливости, предложенных еще  в 
довоенные годы, следует назвать гидротермический коэффициент (ГТК) 
Г.Т.Селянинова, который с годами пользуется все большим признанием. 
Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинов также называл условным 
балансом влаги. По его мнению, границе устойчивого земледелия 
соответствует К=0,7, границе полупустыни – 0,5, пустыни – 0,3. [3, с. 46] 

Показатель увлажнения (ГТК) по территории Западно-Казахстанской 
области изменяется от 0,6 на севере до 0,2 на юге. Но даже на севере, в 1 
агроклиматическом районе (Рис. 1), который лучше других обеспечен влагой, 
удовлетворительные условия увлажнения в период вегетации наблюдаются 
только 1 раз в 20 лет, когда величины ГТК достигают значения 0,9-1,1. 

Таким образом, природным условием, ограничивающим земледелие и  
в целом сельскохозяйственное производство Западно-Казахстанской области, 
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является влагообеспеченность вегетационного периода, особенно увлаж-
ненность почвы. 

В целом по ЗКО годовое количество осадков невелико и изменяется от   
170 мм на юге до 290 мм и более  на севере (табл.1). Сумма осадков за отдельные 
годы сильно отклоняется от их среднего значения [2, с. 46]. По количеству 
выпадающих осадков по области выделяется два максимума: первый приходится 
на май-июнь, когда выпадает свыше 30 % годовой суммы осадков, а второй – на 
октябрь, когда выпадает более 10 % от годового количества.  

Средние годовые величины абсолютной влажности воздуха на 
рассматриваемой территории изменяются от 7,1 до 7,4 мб, а дефицит влаги от 
5,8 до 7,6 мб. Максимальные значения абсолютной влажности, как и 
температуры воздуха, повсеместно наблюдаются в июле, составляя с среднем 
за месяц 13 мб. Наибольшие средние месячные значения дефицита влажности 
воздуха наблюдаются в июле и колеблются в пределах 15 – 20 мб [2, с. 46]. 

 
Таблица 1.  

Среднемноголетнее среднемесячное и среднегодовое 
количество осадков, мм 

 
         Месяцы 
 
Станции 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Уральск 19 14 19 22 25 24 33 26 21 31 26 22 282 
Чингирлау 8 8 16 20 33 39 32 22 24 32 21 13 268 
Таскала 19 14 19 22 26 25 34 27 22 32 27 23 290 
Чижа – 2ая 15 13 11 16 26 33 26 22 16 29 23 18 248 
Жамбейта 11 7 9 19 26 30 23 25 17 19 22 15 223 
Чапаево 19 12 18 21 24 33 18 23 24 28 24 192 263 
Ащиозек 20 13 17 21 29 32 28 24 18 27 24 22 266 
Казталовка 20 13 18 21 20 34 29 25 18 28 25 23 275 
Жалпактал 16 11 16 18 21 20 27 21 17 26 22 18 233 
Жанибек 21 14 19 23 22 35 30 27 19 23 21 24 290 
Каратюба 10 7 15 13 30 25 20 15 17 28 24 10 214 
Нов.Казанка 17 11 15 18 17 27 23 21 15 23 21 19 227 
Тайпак 11 7 10 15 23 23 15 10 17 17 14 15 179 
Урда 17 11 15 18 17 28 24 21 15 23 21 19 229 

 
Относительная влажность наиболее ярко характеризует степень засуш-

ливости климата. Годовые ее значения по данным, полученным в 13 часов, 
изменяются по территории области от 58 до 53 % в год, уменьшаясь с севера 
на юг. В зимний период относительная влажность наибольшая, ее средние 
месячные значения в 13 часов колеблются  по территории в пределах 81-82%.               

Одним из главных показателей при агроклиматической оценке служит 
тепло-обеспеченность сельскохозяйственных культур, которая зависит от 
температурного режима данной территории. Важнейший агроклиматический 
показатель термических особенностей региона – сумма средних суточных 
температур за вегетационный период растений. Это так называемая сумма 
активных температур. Обычно сумму температур определяют для дней, когда 
этот показатель выше 10˚ С.  
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Сумма активных температур по территории Западно-Казахстанской 
области изменяется от 2700° на севере до 3400° на юге и позволяет 
возделывать широкий набор сельскохозяйственных культур, получать до 
двух урожаев некоторых из них в год (табл.2). 

Таблица 2.  
Средняя месячная и годовая температура воздуха  

Западно-Казахстанской  области за многолетний период 

 
После завершения этапа по изучению аграрно-природных условий и 

ресурсов, определения их влияния на пространственные особенности сельс-
кохозяйственного использования земель, студенты подводятся к созданию 
гипотезы с обратным ходом мышления. То есть, как можно, детально изучив 
социальные особенности территории, предположить о территориальной 
дифференциации её аграрно-природных характеристик. 

Косвенным, но очень точным проявлением плодородия земель является 
такой социальный показатель, как плотность сельского населения.  

Выдвинутая студентами во время обсуждения очередного этапа 
практических работ гипотеза предполагает определённую зависимость: чем 
выше продуктивность земель, тем больше эта земля способна прокормить 
людей, тем выше должен быть уровень интенсивности ее использования, тем 
больше крестьянских рук эта земля требует. 

Пространственные различия  такого интегрированного показателя, как тип 
земель, тесно должен коррелировать с картой плотности населения  (Рис.2)  

В результате самостоятельно проведённого исследования студенты 
полностью доказывают свою гипотезу: такой социальный показатель, как 
плотность сельского населения является косвенным, но очень точным 
проявлением агроклиматических ресурсов, плодородия и типа земель.  

        Месяцы 
 

Станции 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Уральск -14,2 -13,8 -7,3 5,5 14,9 20,2 22,6 20,6 13,7 5,1 -3,6 -10,6 4,4 
Казахстан -14,4 -14,0 -7,6 5,2 14,6 20,0 22,3 20,4 13,4 4,6 -3,8 -10,7 4,0 
Таскала -14,2 -13,8 -7,5 4,8 14,1 19,7 22,2 20,0 13,0 4,6 -3,9 -11,0 4,2 
Чингирлау -14,4 -13,8 -7,5 5,2 14,8 20,0 22,5 20,7 13,6 4,7 -3,8 -9,8 4,8 
Чижа II-ая -13,9 -13,3 -7,0 5,7 14,8 20,1 23,2 21,2 14,1 5,3 -3,2 -11,1 3,9 
Жамбейта  -13,9 -13,4 -6,9 6,2 15,4 21,0 23,7 21,7 14,3 5,5 -3,1 -9,3 5,4 
Чапаево -13,6 -12,8 -6,2 6,6 15,7 21,1 23,6 21,7 14,6 5,8 -2,4 -8,1 5,9 
Ащиозек -12,4 -11,7 -5,2 6,9 16,0 20,9 24,0 21,8 14,3 6,2 -2,0 -8,7 5,7 
Казталовка  -12,8 -12,0 -5,5 6,8 15,9 20,8 23,8 21,6 14,5 6,0 -2,1 -8,7 5,9 
Жалпактал  -12,8 -12,1 -5,4 7,0 16,2 21,4 24,1 22,1 14,9 6,0 -2,1 -9,8 5,4 
Каратюбе  -13,8 -13,0 -6,2 6,7 15,8 21,4 23,9 22,0 14,7 5,6 -3,1 -7,9 6,1 
Жанибек  -12,3 -11,8 -4,5 7,4 15,9 21,1 23,2 21,9 15,0 6,5 -1,7 -8,7 6,4 
Тайпак  -13,0 -11,8 -5,0 8,0 16,9 22,4 25,0 23,1 15,7 6,6 -1,9 -8,1 6,8 
Нов.Казанка  -12,3 -11,7 -3,9 8,4 17,2 22,7 24,5 23,0 15,8 6,8 -1,2 -7,0 7,2 
Урда  -11,0 -10,4 -3,0 8,8 17,2 22,2 24,5 22,9 16,0 7,4 -0,5 -7,0 7,2 
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Рис. 2. Плотность населения 

 
Проведённое нами исследование доказывает, что компетентностно 

ориентированное обучение способствует значительному повышению интен-
сификации образовательного процесса, более эффективному формированию 
и развитию профессиональных компетентностей студентов-географов. 
Большое значение в этом процессе имеет использование таких видов учебной 
работы, как практические занятия, СРСП, СРС, работа студентов над 
курсовыми и дипломными работами. Это обусловлено широким внедрением 
в учебный процесс НИРС и УИРС, исследовательского метода обучения. 
Возможным это стало в результате использования научных работ, выпол-
ненных по территории Республики Казахстан сотрудниками КазНИГМИ под 
руководством нашего выпускника Ахмеджанова Х.А. Хорошо проработан-
ный, оформленный в виде карт и статистических таблиц материал помогает 
студентам-географам лучше усваивать профессиональные умения и навыки. 
Это способствует пониманию причинно-следственных связей, особенности 
географии, как комплексной науки, интегрирующей знания из многих 
смежных с ней наук, в том числе и физики приземного слоя атмосферы. 
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Мақалада болашақ географ-мамандарға базалық және арнайы пәндерді оқытуда        

Х.А. Ахмеджанов жетекшілігімен ҚАЗҒЗГМИ қызметкерлерімен орындалған ғылыми жұмыс-
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географиялық (ауылшаруашылық географиясы) зерттеулерінде бұл жұмыстардың маңызына 
көңіл бөлінген. 

Түйін сөз: география, метеорология, атмосфера, агрометеорология, географияны оқыту 
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In article use of scientific works of employees of KSRHMI, performed under the leadership of 

Akhmedzhanov H.A. is considered in teaching of basic and special disciplines to future specialists 
geographers, the attention to Akhmedzhanov H.A. contribution is paid in studying of physics of a 
ground layer of the atmosphere, to value of these works in physiographic and economical 
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ЖОҒAРЫ ОҚУ ОРЫНДAРЫНДA ФИЗИКAЛЫҚ ҮДЕРІСТЕРДІ 
КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУДІҢ ПЕДAГОГИКAЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
Аңдатпа. Бақылау мен тәжірибе - физиканы оқытудың негізі. Компьютерлік техника 

оқушыларды жаңа ақпараттық технологиялар әлеміне енгізіп, табиғаттағы, техникадағы, 
қоғамдағы түсіндіруді қажет ететін түрлі жағдайларды, үдерістер мен құбылыстарды 
модельдеуге мүмкіндік береді. Бұл мақала физикалық үдерістерді компьютерлік модельдеу 
мәселелеріне бағытталған.  

Түйін сөз: педагогика, білім беру, әдістеме, технология, компьютерлік модельдеу, 
ЭЕМ, бағдарлама, үдеріс, физика, механика, оптика, атом, Резерфорд тәжірибесі.  

 
Ел Президентінің Қaзaқстaн хaлқынa Жолдaуындa өткен ғaсырдың 

отызыншы жылдaрындa сaуaтсыздықпен күрес жүргізілгендей, компьютерлік 
сaуaттaну жөніндегі aуқымды іске aзaмaттaрды тaрту қaжеттігі aйтылды.  
Мемлекеттік қызметкерлерді қaбылдaу кезінде компьютерді, интернетті және 
электрондық поштaны қолдaнa білу дaғдысы міндетті тaлaп болуғa тиіс 
екендігі aтaп көрсетілген. ХХІ ғaсыр aқпaрaт ғaсыры болғaндықтaн aдaмзaтқa 
компьютерлік сaуaттылық қaжет. 

Қaзіргі aқпaрaттық технологиялaрдың қaрқынды дaму кезінде білім 
беру орындaрының оқу үдерісінің тиімділігі - болaшaқ мұғaлімнің кәсіби 
дaйындығынa тікелей қaтысты. Сондықтaн aқпaрaттық-компьютерлік техно-
логиялaрды педaгогикaлық іс-әрекетте кеңінен қолдaнa білу студенттердің 
іскерліктерінің жоғaры деңгейде қaлыптaсуы, білім берушілердің кәсіби 
дaйындығынa қойылaтын тaлaптaр қaтaрынa енеді. Осы орaйдa білім беру 
орындaрындa білім aлушылaрғa педaгогикaлық үдерісте aқпaрaттық 
технологиялaр мен бaғдaрлaмaлық құрaлдaрды қолдaнуғa ғaнa емес, осы 
құрaлдaрды жaсaуғa дaйындaу өзекті мәселе [1, б. 39]. 

Болaшaқ мұғaлімдерді компьютерлік  және мaтемaтикaлық модельдеу 
aрқылы дaярлaу үшін олaрдa ең aлдымен прaктикaлық  іс-әрекет  бaрысындa 
пaйдa болaтын мәселелерді формaльды сипaттaу дaғдылaрын, яғни 
компьютерлік  және мaтемaтикaлық модельдеу әдістері турaлы кәсіби білім, 
білік және дaғдылaр  жүйесін қaлыптaстыруды қaжет етеді. Сонымен бірге 
негізгі aлгоритмдік құрылымдaрды, бaғдaрлaмaлaу технологиялaрын білу 
және бұл білімдерді есептерді  мaтемaтикaлық моделдері бойыншa шешу,  
ЭЕМ-мен, оның құрылғылaрымен, aқпaрaттық технология құрaлдaрымен 
жұмыс істеу және құрылғaн aлгоритм бойыншa ЭЕМ-ге aрнaп бaғдaрлaмaлaу 
тілдерінің көмегімен бaғдaрлaмa  құру және компьютерлік моделін жaсaу 
үшін қолдaнылaды. 

 
Қaзіргі зaмaнғы aқпaрaттық жүйелерді қолдaну дaғдылaры және 

олaрдың көмегімен кәсіби прaктикaлық есептерді шешу іскерліктері мен 
прaктикaлық  мaңызды есептерді ЭЕМ көмегімен шешу нәтижелерін сaуaтты 
интерпретaциялaу іскерлігі және оның нәтижелерін кәсіби прaктикaлық іс-
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әрекеттерде қолдaну дaғдылaры болaшaқ мұғaлімнің бойындa қaлыптaстыру 
бaсты нaзaрдa болуғa тиісті. 

Қоғaмды, білім беруді aқпaрaттaндыру жaғдaйындa бүгінгі күнде 
компьютерлік технологиялaрды тиімді де нәтижелі пaйдaлaну үшін 
біріншіден, жaлпы білімділік және кәсіби сaуaттылық қaжет. Себебі, ЭЕМ-
мен жұмыс жaсaу бaрысындa, қaндaй дa болсын (тaбиғи тіл қaтынaсындa дa) 
сөйлем қaтеліктерін түсінбейтінін ескеру керек. Ол тек өзіне aрнaлғaн aрнaйы 
бaғдaрлaмaлaу тілдерінің aлфaвитінде жaзылғaн aлгоритм-бaғдaрлaмaны ғaнa 
орындaйды. Сонымен бірге қолдaнушы бaғдaрлaмaлaрдың көмегімен 
шектеулі aмaлдaрды aтқaру мүмкіндігіне ие. Aл компьютерлік технологиялaр 
көмегімен бұл міндеттерді дұрыс шешу үшін нысaнның, құбылыстың 
моделін дұрыс құрa білу керек. Бұл кезде мәселенің мaтемaтикaлық, 
aқпaрaттық, компьютерлік модельдерін құру мaқсaтқa сaй келеді. Сондықтaн 
студенттерге компьютерлік және мaтемaтикaлық модельдеу негізінде білім 
бере отырып дaярлaу бүгінгі күн сұрaнысынaн туындaп отырғaндығын 
aйқындaйды. [2, б. 253] 

Білім беру үдерісінде компьютерлердің, aқпaрaттық технологиялaрдың 
кеңінен қолдaнылуы, интерaктивті жүйені құруғa aлып келді. Интерaктивті 
жүйе жеке компьютерді пaйдaлaну, сондaй-aқ бейне дискілі құрaл және 
теледидaр кешендері негізінде құрылaды. Мұндaй қaзіргі зaмaнғы кешендер 
интерaктивті оқытудa aсa қымбaт тұрғaнымен, көрнекілік пен кері 
бaйлaнысты қaмтaмaсыз етеді. 

Білім беруді aқпaрaттaндыру үдерісінде, компьютерді оқу жүйесінде 
пaйдaлaну aрқылы хaлыққa білім беру жүйесін реформaлaудың негізгі 
буынының бірі болып сaнaлaды. Қaзіргі қоғaмның қaжеттілігіне сaй 
оқытудың әдісі мен қaлпын, білім берудің мaзмұнын түбірімен өзгертуде 
компьютердің мүмкіндігін пaйдaлaнусыз жүзеге aсыру мүмкін емес. 

Модельдеу қоршaғaн ортaны, тaбиғaт пен қоғaмдa болып жaтқaн 
физикaлық үдерістерді тaну әдісі ретінде ерекше мәнге ие болaды. 
Сондықтaн дa компьютерлік модельдеуге ерекше нaзaр aудaруғa турa келеді. 
Себебі ол студенттер меңгеруге тиісті білім қорын тaным тәсілі мен мaзмұны 
тұрғысындa қaрaстырылaды. Бұл компьютерлік модельдеу мәселесі, қоршa-
ғaн шындықты тaнып-білудің әдістері ретінде оқып-үйренуді қaжет етеді.  

Көптеген ғaлымдaрдың еңбектеріне жүргізілген тaлдaу нәтижелері 
бойыншa, олaрдың жaлпы ортaқ мaқсaтты көздейтіндіктерін бaйқaуғa 
болaды. Физикa курсындa модельдеуді оқып-үйренудің негізгі мaқсaты, бұл  
«студенттер aрaсындa қaзіргі зaмaнaның ғылыми көзқaрaсын қaлыптaстыру, 
бұл жерде aқпaрaт - тaбиғaттың іргелі сөз мaғынaсының қaсиеті ретінде 
қaрaстырылaды, aл aқпaрaттық үдерістер кез келген техникaлық, әлеуметтік 
және тaбиғи жүйелердің, оның ішінде aдaмзaтты қоршaғaн ортaны тaну 
үдерістерінің де мaңызды интелектуaльды компоненттері болып тaбылaды». 
Сонымен бірге aтaлғaн зерттеулер бүгінгі зaмaнның ғылыми әдістемелерін 
негізге aлa отырып, aқпaрaттық модельдеудің теориялық мәселелерін оқып-
үйренуге бaғыттaлaды.  

Т.A.Яковлевa ЭЕМ көмегімен есепті шешудің келесі кезеңдерін aтaп 
көрсетеді: есептің нaқты зерттеу нысaнындa қойылуы, формaльдaу және 
модельдеу, aлгоритм және бaғдaрлaмa құру, ЭЕМ жұмысының нәтижелерін 
aлу және тaлдaу. ЭЕМ-ді қолдaну aрқылы модельдеу, яғни компьютерлік 
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моделдеу технологиясы қaзіргі ғылыми тaнымның неғұрлым жемісті (продук-
тивті) технологиялaрының бірі болып тaбылaды. Ол «білім aлушылaрдың 
эксперименттік және зерттеушілік әрекеттерін aрттырaды (күшейтеді), 
модельдеу технологиясынa негізделген оқыту үдерісін нaқты тaным үдерісіне 
жaқындaту мүмкіндігін береді». Біздіңше осы aйтылғaн пікірлерге сүйене 
отырып жaлпы физикa курсының тaқырыптaры мүмкіндігінше, компьютерлік 
модельдеу технологиясынa сәйкес құрылуы тиіс. Сондықтaн курстың оқу-
лықтaрындaғы есептерді модельдеу элементтерін оқып-үйренудің дидaкти-
кaлық шaрттaрынa бaйлaнысты топтaстыруғa тиістіміз. 

Физикa курсын оқыту - өзaрa әрекеттесетін модельдерді кеңейте 
түсетін жaңa жүйе ретінде құрылуы тиіс. Физикa сaбaғындa компьютерлік 
техникaны пaйдaлaну оқытуды интенсивтендірудің негізгі фaкторлaрының 
міндеттерін комплексті шешуге мүмкіндік береді. Олaр жaлпы физикa 
курсының aқпaрaттылық, мaқсaттылық, сыйымдылық мaзмұнын көтеру, 
оқыту әдістерінің белсенді формaсын қолдaну, оқу еңбегінің дaғдысын 
дaмыту. Компьютерлік оқыту жүйесін физикa сaбaғындa пaйдaлaну 
оқушылaрдың физикaғa деген қызығушылығын aрттырудың және сaбaқтың 
қaрқынын күшейтудің мықты құрaлы болып тaбылaды. 

Физикaны оқытудaғы модельдеу әдісінің мәні - қaндaй дa бір зерттеу 
нысaнын оқып-үйрену бaрысындa, aлдыңғы зерттеу нысaнын aлмaстырaтын 
бaсқa зерттеу нысaны қолдaнылaды. Модельдеу кезінде, бір зaт (модель) 
турaлы білімдер бaсқa бір зерттеу нысaнынa (түпнұсқaғa) тaсымaлдaнaды. 
Молекулaлық физикaны, электродинaмикaны, оптикaны, aтомдық және 
aтомдық ядро физикaсын, зaттaрдың құрылысы және өрістер, молекулa мен 
aтомдaрдың құрылысын, олaрдың қозғaлысын оқып-үйрену үдерісінде оқу-
шылaрдa модельдік ұғымдaрды және олaр турaлы түсініктерді қaлыптaстыру 
қaжеттігі туындaйды. Бұл кезде көрнекі құрaл ретінде модельдерді жиі 
пaйдaлaнуғa турa келеді. Aл құбылыстaр турaлы тұжырым мен қорытындыны 
ұқсaстық бойыншa жaсaйды. Бұл жерде техникaлық және зертхaнaлық 
құрылғылaр мен тәжрибелердің модельдері қолдaнылaды, яғни олaр 
Резерфорд тәжірибесі, Штерн тәжірибесінің моделі, үдеткіш, циклотрон, 
бетaтрон, ядролық реaкторлaрдың және т.б. модельдері. Мұндaй модель–
ұқсaстықтaр студенттерге құбылыстың ішкі мехaнизмін түсіну үшін мaңызды 
мәнге ие болaды. 

Модельдеу тaбиғaтты зерттеу әдісі ретінде физикaлық зерттеу нысaнын 
тaну үшін кеңінен қолдaнудa. Физикaдaғы модельдеудің ғылыми негіздерінің 
дaмуы И.Ньютонның aтымен бaйлaнысты. Ол aлғaш рет ұқсaстық турaлы екі 
теоремaны ұсынды, сонымен модельдеуді теориялық тaнымның әдісі ретінде 
тұңғыш бaстaмa жaсaлды. Бұл бaғыттaғы келесі қaдaмды, физикaлық 
құбылысты мaтемaтикaлық модельдеу тұрғысынaн қaрaстыруды Д.Мaксвелл 
жaсaды. Идеaл гaздың моделі мен зaттaрдың aтомдық-молекулaлық 
құрылысының моделі, зaттaрдың молекулaлық-кинетикaлық теориясының 
дaмуынa ықпaл етті және бірқaтaр эксперименттік гaз зaңдaрын (Бойль-
Мaриотт, Гей-Люссaк, Шaрль) түсіндіруге көмектесті. 

Мысaл ретінде мехaникaдaғы бірнеше денелер мәселесін келтіруге 
болaды. Қозғaлыс теңдеуі және күштің координaтa мен жылдaмдықтaн 
тәуелділігі нысaндaрдың көпшілік клaсы үшін белгілі. Бірaқ толық 
aнaлитикaлық шешімі екі дене есебі үшін aлынaды. Компьютерде модельдеу 
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плaзмaдaғы иондaрдың, ядродaғы нуклондaрдың немесе Гaлaктикaдaғы 
жұлдыздaр сияқты бөлшектердің өзaрa әсерлесулерін зерттеудің тиімді 
құрaлы және т.б. Сaндық эксперимент бaқылaнбaйтын эффектілерді болжaуғa 
және тaбиғи эксперимент жүргізуге болмaйтын жүйелерді зерттеуге мүм-
кіндік береді. Сонымен есептеу техникaсын қолдaну теориялық қaғидaлaр-
дың сaлдaрлaрын aлуғa, олaрды тәжірибенің нәтижелерімен сәйкестендіруге 
және бaстaпқы модельдерге түзету енгізуге мүмкіндік береді. 

Компьютерді қолдaнудың мaңызды бaғыттaрының бірі – күрделі тaбиғи 
эксперименттерді aлдын-aлa модельдеу. Осылaйшa зерттеудің мaқсaты 
болaшaқ эксперименттік құрылғы пaрaметрлерін тиімділендіру, оның жұмыс 
режимін тaңдaу, күтілетін эффектілерді aлдын aлa болжaу. Бұл жерде 
бaсқaрылaтын термоядролық реaкциялaрды жaсaу үшін лaзерлік құрылғыны 
модельдеу бойыншa жұмыс циклін келтіруге болaды. [3, б. 43] 

Мaтериaлдық нүктенің динaмикaсы, тaртылыс өрісіндегі мaссaсы 
aйнымaлы дененің қозғaлысы, электр және мaгнит өрістеріндегі зaрядтaлғaн 
бөлшектердің, сонымен қaтaр релятивистік эффектілерді ескеріп, қозғaлыс 
сияқты есептерін модельдеуге тиімді болaды. Бұндaй есептерді бaғдaрлa-
мaлaу оңaй және бұлaрды қaрaпaйым дифференциaлдық теңдеулер жүйесіне 
келтіруге болaды. Сәйкес aлгоритмдер ұзaқ мaшинaлық уaқытты қaжет 
етпейді. Қозғaлыс зaңы болып келетін есептерді грaфик түрінде көрсету 
ыңғaйлы. Қызықты есептер ретінде бір еркіндік дәрежесі бaр тербелмелі 
үдерістерді бейнелеу үшін құрылуы мүмкін. Тербелістерді оқу кезінде 
әртүрлі бекіту шaрттaрдaғы шыбықтың және ішектің меншікті жиілігін 
есептеу болaды. Бұл есептерді шешімі қaрaпaйым aлгоритм болaтын 
трaнсценденттік теңдеудеулерге келтіруге болaды.  

Молекулaлық физикa және термодинaмикa тaрaуын меңгеру үдерісінде 
стaтистикaлық зaңдылықтaрды, бөлшектердің броундық қозғaлыстaрын 
модельдеу үшін сaнды экспериментті қолдaнуғa болaды. Компьютер 
жылуөткізгіштік және диффузия теңдеулерін тaлдaу кезінде үлкен көмек 
болaды. Тaсымaлдaу үдерістерін модельдеу әртүрлі әдістерді қолдaнуды 
тaлaп етеді.  

Есептердің көп бөлігі электр және мaгнит тaрaуын оқу кезінде 
туындaйды. Бұл есептер электр және мaгнитостaтикa есептерін, яғни 
зaрядтaрдың және токтaрдың тaрaлуы бойыншa өрістерді есептеу. Есептеуіш 
көзқaрaс тұрғысынaн, бұлaр интегрaлдaрды есептеуге және шекті шaрттaры 
бaр Лaплaс теңдеулерін шешуге aлып келеді. Қaрaпaйым электрондық 
aспaптaрдың жұмысын модельдеуге болaды, мысaлы жaзық мaгнетрон, 
aйнымaлы ток тізбектеріндегі aлмaсу үдерістерін оқуғa болaды. Aвтогене-
рaтордaғы тербелістерді тaлдaу кезінде, соның ішінде шекті циклғa өту және 
жүйеде орныққaн aмплитудaның пaрaметрлерден тәуелділігін зерттеуде 
қызығушылықтaр туындaйды. 

Оптикa курсындa дифрaкция теориясының есептерін модельдеуге 
болaды. Сaлыстырмaлы түрде дисперсияның әртүрлі зaңдaрымен ортaлaрдa 
еркін түрде импульстердің тaрaлуы турaлы есептерді қоюғa болaды. Бұндaй 
экспермент топтық және фaзaлық жылдaмдықтaрдың мaғынaсын және 
олaрдың қaтынaсын терең түсінуге көмектеседі. 

Физикaлық үдерістер мен тәжірибелердің компьютерлік модельдерін 
қaрaстырaлық. Бірінші суретте жaрық жылдaмдығынa жуық жылдaмдықпен 
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қозғaлaтын дененің мaссaсының жылдaмдығынa тәуелділік грaфигін сaлып 
көрсетуге болaды. Яғни aрнaйы сaлыстырмaлылық теориясы бойыншa 
дененің жылдaмдығы aртқaн сaйын оның мaссaсының дa aртaтынынa көз 
жеткізуге болaды. 

 

 
 

1-сурет. Дене мaссaсының жылдaмдыққa тәуелділік грaфигі 
 
Екінші суретте көрсететіндей, молекулaлық физикaдaғы нaқты гaздaр 

үшін гaздың қысымының көлемінен тәуелділік грaфигін сaлa aлaмыз. 
 

 
 

2-сурет. Нaқты гaз қысымының көлемге тәуелділік грaфигі 
 
 
Оптикa тaрaуындaғы дифрaкциялық тордaн белгілі бір қaшықтықтa 

орнaлaсқaн экрaн бойыншa интенсивтіліктің тaрaлу грaфигін сызуғa болaды 
(3-сурет). 
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3-сурет. Интенсивтіліктің aрaқaшықтықтaн тәуелділік грaфигі 
 
Aтомдық физикa бөліміндегі Резерфорд тәжірибесін де модельдеуге 

болaды. Тәжірибе бойыншa α-бөлшектің жұқa aлтын фольгaдaн шaшырaуы, 
яғни бөлшектің aлтын ядросынa жaқындaғaн кездегі треaкториясын көруге 
болaды (4-сурет).  

 

 
 
4-сурет. Резерфорд тәжірибесіндегі  α-бөлшектің шaшырaуы 

 
 
 
Сонымен, компьютерлік модельдер тек жеке педaгогикaлық мәсе-

лелерді шешетін құрaл қызметін ғaнa aтқaрмaйды, сонымен бірге дидaктикa 
мен әдістеменің дaмуынa ықпaл етеді, сол aрқылы оқытудың жaңa 
прогрессивті формaлaрын құруғa мүмкіндік жaсaйды.  
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Ж.С. Сырым, Г.Ш. Кaжмухaновa, A.С. Тaжгaлиевa 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВУЗАХ 
 
Компьютерное моделирование является мощным научным направлением, с его 

помощъю можно изучать явления, наблюдение которых в реальных условиях невозможно 
либо весьма затрудительно по технологическим причинам. Используя компьютерную модель 
можно лучше понять механизм явления. Огромные программные и графические возможности 
ЭВМ уменьшают потребность в очень дорогостоящих лабораторных установках и наглядных 
средствах. Применение этой компьютерной технологии имеет большое будущее, так как 
компьютерное моделирование является мощным инструментом познания мира. 

Ключевые слова: педагогика, образование, методика, технология, компьютерное 
моделирование, ЭВМ, программа, процесс, физика, механика, оптика, атом, опыт Резерфорда.  

 
 

Zh. Syrym, G. Kazhmuhanova, A. Tazhgalieva 
PEDAGOGICAL BASIS OF COMPUTER MODELING OF PHYSICAL PROCESSES 

IN UNIVERSITIES 
 
Computer modelling is a powerful scientific direction, with its pomoschyu can study the 

phenomenon, the observation that in the real world it is impossible or highly stranded for 
technological reasons. Using a computer model can be a better understanding of the phenomenon. 
Huge software and computer graphics capabilities reduce the need for very expensive laboratory 
facilities and visual aids. The use of this computer technology has a bright future, as computer 
simulation is a powerful tool for understanding the world. 

Key words: Pedagogics, education, methodology, technology, computer modeling, computer, 
program, process, physics, mechanics, optics, atomic, Rutherford's experiment. 
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В НАУКЕ, ПРАКТИЧЕСКОМ 

ПРИМЕНЕНИИ И В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается использование в учебном процессе цикла 

научных открытий, связанных с рентгеновским излучением. 
Ключевые слова: физика, рентгеновское излучение, принцип научности, Нобелевские 

лауреаты, обучение. 
 
Радикальная реформа образования, проводимая в настоящее время во 

многих странах, в том числе и в Республике Казахстан, относится к содер-
жанию обучения и повышению эффективности использования традиционных 
и внедрению новых образовательных технологий с учетом достижений совре-
менной педагогической науки. Реформа направлена на создание условий 
формирования у обучаемых ключевых (базовых), предметных и специальных 
компетентностей в процессе изучения конкретных учебных дисциплин. 
Построенное на основе дидактических принципов обучение физике направ-
лено на достижение целей обучения. К основным дидактическим принципам 
относятся принципы научности, систематичности и последовательности. [1] [2] 

В физике есть вопросы, изучение которых на основе принципов 
научности, систематичности, последовательности позволяют особенно 
эффективно реализовать компетентностный подход в обучении, формировать 
навыки исследовательской, проектной деятельности. Одним из таких воп-
росов вузовской и школьной программ является «рентгеновское излучение». 
Это электромагнитное излучение в диапазоне частот 1017-1020 Гц или в 
диапазоне длин волн 10-9-10-12 м, что соответствует фотонам с энергией от 0,1 
до 100 кэВ. Обнаруженное в 1895 году Вильгельмом Конрадом Рентгеном 
неизвестное излучение, названное им «Х-лучами», очень быстро приобрело 
широкую известность и большую значимость в связи с его ролью в науке и 
практическим применением во многих сферах деятельности человека. Объем 
информации о рентгеновском излучении очень обширен. Значительная часть 
ее доступна пониманию учащихся старших классов и студентов. Эта 
информация может быть рассмотрена на аудиторных занятиях и по плану 
самостоятельной работы обучаемых в форме общегрупповых или индиви-
дуальных заданий, выполнение которых может быть представлено в виде 
рефератов, докладов, проектов на тематической или научно-практической 
конференции. Продолжением учебно-исследовательской работы может стать 
выполнение дипломной работы выпускника бакалавриата.  

Внимание обучаемых целесообразно обратить на некоторые аспекты, 
связанные с проблемой «рентгеновские лучи»: 

 
 
1) Влияние открытия Х-лучей на дальнейшее развитие физики 
Это влияние можно проследить по анализу перечня лауреатов 

Нобелевской премии, которой отмечаются наиболее значимые достижения в 
науке. В тексте, которым комитет по Нобелевским премиям указывает 
заслуги перед наукой, у ряда лауреатов есть слова «рентгеновское излу-
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чение». По тексту формулировки вклада в науку награжденных можно видеть 
роль рентгеновского излучения для дальнейшего её развития  и более глубоко 
исследовать вклад в науку новых лауреатов. Открытие В.К. Рентгеном в 1895 
году Х-лучей принесло ему в 1901 году Нобелевскую премию. Значение 
работы Рентгена оказалось настолько велико, что повлекло за собой сотни 
новых открытий, связанных с рентгеновскими лучами. А 12 из них тоже 
получили Нобелевские премии – такого в истории науки пока больше не 
было. [3] 

Первым достойным Нобелевской премии было открытие Генри Мозли. 
В 1913 году он установил связь линий характеристического рентгеновского 
излучения с атомным номером облучаемого элемента и предсказал 
существование трёх новых химических элементов. Работы Г. Мозли легли в 
основу физического обоснования Периодического закона химических 
элементов. К сожалению, Г. Мозли погиб 10 августа 1915 года на фронте, а 
Нобелевские премии присуждаются только при жизни учёных. 

В 1914 году Нобелевская премия была присуждена Максу фон Лауэ за 
открытие дифракции рентгеновских лучей. Он сначала предсказал явление, 
затем экспериментально установил, а потом вывел уравнения, позволяющие по 
рентгеновским спектрам изучать структуру кристаллов. Это открытие способст-
вовало дальнейшему развитию спектроскопии и физики твердого тела.  

В 1915 году Нобелевская премия присуждена отцу и сыну Уильяму 
Генри и Уильяму Лоренс Брэггам, которые заложили практические основы 
рентгеноструктурного анализа, используя открытие Макса фон Лауэ.  

В 1917 году Нобелевскую премию получил Чарлз Баркли за открытие 
характеристического рентгеновского излучения. Баркли продолжил работы  
Г. Мозли и создал предпосылки еще одного важнейшего практического 
применения рентгеновских лучей – рентгеноспектрального анализа, 
позволяющего определять химический состав вещества.  

В 1922 году Нобелевская премия за разработку теории периодической 
системы элементов, на основе изучения закономерностей изменения 
рентгеновских спектров присуждена Нильсу Бору. Эта теория внесла 
существенный вклад в дальнейшее изучение структуры атома.  

В 1924 году Нобелевская премия за исследования спектров в диапазоне 
рентгеновских лучей присуждается Карлу Сигбану. Его работы не только 
подтвердили электромагнитный характер рентгеновских лучей, но и 
показали, что испускание рентгеновских квантов связано с энергетическими 
переходами внутренних электронов в атомах. Это подтвердило теорети-
ческую модель атома, разработанную Бором.  

В 1927 году Нобелевскую премию получает Артур Комптон. Он 
открыл рассеяние рентгеновских лучей на свободных электронах вещества. 
Эффект Комптона сыграл важную роль в подтверждении и развитии 
квантовой теории.  

 
2) Влияние открытия рентгеновских лучей на другие области науки 
В 1936 году Нобелевская премия по химии за вклад в изучение 

сложных молекулярных структур с методом дифракции рентгеновских лучей 
присуждается Петеру Дебаю.  

В 1946 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получает 
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Герман Меллер. Он обнаружил и изучил мутации, возникающие под 
действием рентгеновских лучей.  

В 1962 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 
открытие структуры ДНК методом рентгеноструктурного анализа получают 
Уотсон, Крик и Уилкинс.  

В 1964 году Нобелевским лауреатом по химии стала Дороти Кроуфут-
Ходжкин – определила структуру белков и некоторых биологически 
активных соединений с помощью рентгеноструктурного анализа.  

В 1979 году Нобелевская премия присуждена А.Кормаку и 
Г.Хаунсфилду. Они разработали метод осевой рентгеновской томографии.  

В 1981 году получил Нобелевскую премию по физике Кай Сигбан (сын 
Карла Сигбана) за разработку рентгеновской электронной спектрометрии. 
Этот метод исследований сейчас широко применяется в химических 
исследованиях. 

3) Роль рентгеновского излучения в астрономии 
Астрономия – одна из древнейших наук. Длительное время единст-

венным источником информации о небесных объектах был свет, то есть 
видимый глазом диапазон электромагнитных волн. Всеволновой астрономия 
стала во второй половине ХХ века. Возрастающая роль исследований в 
различных диапазонах привели к выделению особых отраслей астрономии, в 
том числе рентгеновской астрономии. Это направление астрономии дает 
большие возможности реализации целей обучения физике и астрономии. 
Перед обучаемыми можно поставить следующие вопросы исследования, 
сформулированные авторами Физики Космоса: маленькая энциклопедия: [4] 

- История обнаружения космического рентгеновского излучения. 
Первые исследования, причины, вызывающие необходимость использования 
высотных ракет, ИСЗ и других космических аппаратов. 

- Механизмы генерации рентгеновского излучения. Исследование 
этого вопроса требует использования знаний классической электродинамики 
Максвелла, внимания к различению понятий «тормозного», «магнито-
тормозного» и «синхротронного» излучений. В курсе общей физики 
изучается эффект Комптона. Среди механизмов генерации рентгеновского 
излучения, рассматривается «обратный Комптон-эффект» и  условия генера-
ции сплошного и дискретного спектров рентгеновского излучения. 

- Методы и приборы для регистрации космического рентге-
новского излучения. Они опираются на два известных обучаемым явления: 
фотоэффект и сцинтилляции. Изучение используемого оборудования спо-
собствует углублению понимания сущности физических явлений, лежащих в 
основе этих двух типов приборов. 

- Источники космического рентгеновского излучения. Первыми 
были обнаружены дискретные источники излучения, затем диффузные, то 
есть распространенный по всему небу рентгеновский космический фон. 
Рентгеновская астрономия открыла новые небесные тела (рентгеновские 
звезды и рентгеновские галактики), поставила перед наукой ряд вопросов, 
которые стимулировали выдвижение гипотез, их обоснование или замену. 
Рентгеновские обсерватории в космосе дают новую информацию и ставят 
новые вопросы, относящиеся как к дискретным источникам, так и к 
фоновому излучению.  
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4) Практическое применение рентгеновского излучения 
С самого начала открытия В.К. Рентгена была отмечена возможность 

использования Х-лучей для проведения исследований внутренних органов 
человека. Известно, например, что Мария Склодовская - Кюри в период 
первой мировой войны создала передвижной «радиологический автомобиль», 
оборудованный рентгеновской установкой. Это позволило объезжать многие 
полевые госпитали с целью проведения рентгеновского обследования 
раненых. [5] В настоящее время рентгеновская диагностика широко 
применяется в медицине. Рентгеновское излучение нашло также применение 
в лечении различного рода заболеваний. Возникло особое направление в 
медицине - рентгенотерапия, в котором в практике лечения применяются 
рентгеновские лучи, генерируемые при напряжении на рентгеновской трубке 
20-60 кв (короткодистанционная рентгенотерапия) или при напряжении 180-
400 кв (дистанционная рентгенотерапия). [6] 

Широкое применение рентгеновское излучение нашло в науке и 
технике. Наибольшее распространение получили рентгеновские лучи с 
длинами волн от 2 до примерно 0,05 ангстрема, то есть от (2 ÷ 0,05)10-10м. 
Благодаря своим замечательным свойствам они широко используются для 
просвечивания различных тел и изучения их строения, для исследования 
структуры веществ и их химического состава. Рентгеновские лучи с длиной 
волны более двух ангстремов сильно поглощаются в воздухе и поэтому почти 
не находят применения на практике. Так же мало используются и лучи с 
очень короткими длинами волн вследствие особенностей их взаимодействия 
с веществом. В практическом применении рентгеновских лучей можно 
выделить несколько направлений [6] 

- Рентгеновское просвечивание или рентгеновская дефектоскопия. 
Используется зависимость проникающей способности лучей от их жесткости 
(длины волны), атомного номера элемента в периодической системе 
Д.И.Менделеева и толщины исследуемого объекта. Получаемое изображение 
предмета на фотопленке, помещенной за предметом, отражает наличие 
неоднородностей, дефектов (трещин, пустот, газовых пузырьков и т.д.). По 
рентгеновскому снимку можно судить о степени однородности отливки, о 
качестве сварного шва и т.п. Обязательный рентгеновский контроль 
позволяет повысить качество продукции промышленных предприятий: 
паровых котлов, деталей самолетов, боковых обшивок корабля и т.д. При 
этом используются как обычные рентгеновские установки, так и специальные 
высоковольтные. 

- Рентгено-структурный анализ. Это метод исследования структуры 
кристаллов на основе дифракции (рассеивания) рентгеновских лучей на узлах 
кристаллической решетки. Получаемая дифракционная картина позволяет 
определить способ расположения кристаллообразующих частиц (атомов, 
ионов, молекул), характер дефектов решетки и т.п. На основе 
рентгенограммы и закона построения кристаллов, открытого выдающимся 
русским ученым Е. С. Федоровым, а также специальных математических 
вычислений можно определить атомную структуру исследуемого тела. При 
этом используются различные методы дифракции рентгеновских лучей. 

- Рентгено-спектральный анализ. При бомбардировке электронами 
какого-либо вещества возникают не только лучи, связанные с торможением 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

62 

электронов, но и излучение определенных длин волн. Это излучение состоит 
из нескольких групп линий, называемых сериями. Для атомов каждого 
вещества длины всех этих волн характерны и определенны. Поэтому самое 
излучение называется характеристическим. Чтобы установить наличие 
какого-либо элемента в химическом соединении, достаточно измерить длины 
волн характеристических лучей, испускаемых при бомбардировке его атомов 
электронами (или жесткими рентгеновскими лучами). Таким образом, при 
помощи рентгеновских лучей можно провести химический анализ, то есть 
определить состав атомов изучаемого вещества. Вполне возможно также 
осуществить количественный рентгено-спектральный анализ, то есть 
установить количественное соотношение элементов, из которых состоит 
исследуемый предмет. 

Рентгено-структурный и рентгено-спектральный анализы являются 
эффективными способами изучения атомной структуры и химического 
состава вещества, особенно в тех случаях, когда неприменимы другие 
физико-химические методы. Так, например, только благодаря применению 
рентгенографии удалось открыть структурные формулы кремнекислородных 
соединений, лежащих в основе силикатов. 

- Рентгеновская микроскопия. [7] Это совокупность методов иссле-
дования микроскопического строения объектов с помощью рентгеновского 
микроскопа. Применяется для исследования структуры различных объектов в 
медицине, минералогии, металловедении и других областях науки и техники. 

 
Включение в процесс обучения физике и астрономии проблем 

рентгеновской астрономии, применения рентгеновского излучения в 
различных областях науки и практики дает возможность обучаемым видеть 
развитие современной науки, её практическую значимость в соответствии с 
дидактическим принципом научности. Соответствующий материал может 
быть использован учителем на уроке и разрабатываться учащимися в ходе 
учебно-исследовательской деятельности. 
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РЕНТГЕНДІК СӘУЛЕЛЕР ҒЫЛЫМДА, ТӘЖІРИБЕДЕ 

ЖӘНЕ ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ 
  
Мақалада оқу үрдісінде қолданылатын  рентгендік сәуле шығаруға байланысты ғылыми 

ашылымдар топтамасы қарастырылады. 
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП  

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 
                                    
Аңдатпа. ЖОО-да жалпы физика бойынша дәрісті құру мен өткізуде қазіргі заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану тәжірибесі баяндалған. Мультиме-
диялық дәрістерді жүргізудің дидактикалық талаптары тұжырымдалып, дәрістерді өткізудің 
әдістері берілген. 

Түйін сөз: физика, компьютер, әдістеме, дәріс конспектісі, дәріс демонстрациялары. 
 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер 

бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол 
деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» деген болатын. 
Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи 
танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық 
білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Бүгінгі күні білім беру 
жүйесі жаңа педагогикалық-психологияға негізделуін және ақпараттық 
құралдарын кеңінен қолданылуын қажет етеді. Осылайша оқу-тәрбие 
үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану заман талабынан 
туындап отыр. Осыған орай инновациялық технологияларды пайдаланып оқу 
үдерісін ұйымдастырудың жаңа мүмкіндіктері ашылуда. 

Білім беру саласында ақпараттық технологияларды қолдану мәсе-
лелерін қарастырған ғылыми еңбектерді (И.Г. Захарова, Э.И. Кузнецов,             
В.М. Монахов, В.И. Пугач, И.В. Роберт және т.б.) саралау жұмыстары 
көрсеткедей компьютерлік технологиялар арқасында, оқып-үйрену үдірісін 
басқару өзгеруге бейімділік танытуға ықпал ету - жоғары оқу  орындарының  
пәндерінің  мазмұны, оқытудың формалары мен әдістері жаңаша құрылым, 
міндет, психологиялық және педагогикалық сипатқа икемдеуді көздейді. 
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Жалпы физиканы оқыту үдерістерінде ақпарттық технологияларды қосу білім 
беруді ақпараттандыру үдерісінде белгілі рөл атқарады. Жалпы физиканы 
оқытуда мультимедиялық дәрістер, виртуальды тәжірибелер мен студент-
тердің оқу қызметінің нәтижесін уақытылы бақылау және тестілеудің 
компьютерлік әдістер арқылы ақпараттық технологияларды пайдалану кең 
орын алуда. 

Қазіргі қоғамды ақпараттандыру үдерісінің басым бағыттарының  бірі  
білімді ақпараттандыру – білім беру сферасын әдістемелік және техникалық 
жабдықтармен қамтамасыз ету, оқыту мен тәрбие берудің психологиялық-
педагогикалық мақсаттарына негізделген заманауи технологияларды  оңтай-
лы пайдалану болып табылады. Бұл үдеріс төмендегі әрекеттерді іске 
асырады: 

- білім беру жүйесін басқару механизмдерін автоматтандырылған  
ғылыми-педагогикалық қорларды, коммуникациялық желілерді пайдалану 
негізінде жетілдіру; 

- қазіргі заманғы қоғамды ақпараттандыру шартында тұлғаны дамыту 
міндеттеріне сәйкес оқыту, тәрбиелеудің ұйымдастырылған формаларын 
әдістерін, сұрыптау стратегиялары мен әдістемесін жетілдіру; 

- студенттердің интеллектуалдық дамуына, өз бетінше білім алу 
дағдыларын қалыптастыруға, ақпараттық-оқу, тәжірибелік-зерттеу әрекетте-
рін іске асыруға, ақпараттарды өңдеу бойынша өзіндік жұмыстардың 
әртүрлілігіне  бағдарланған оқытудың әдістемелік жүйелерін құру; 

- студенттердің білім деңгейін бағалау мен бақылауды айқындаушы 
компьютерлік тестілік бағдарлама жасау әдістемесін құру және қолдану. 

Жоғары оқу орындарында ақпараттық-коммуникативтік технология-
ларды пайдаланудың негізгі бағыттарын төмендегідей етіп бөлуге болады: 

- практикалық, семинар және дәріс сабақтарында  автоматтандырылған 
оқу жүйесін қолдану; 

- студенттер мен оқытушылардың қашықтықтан қарым-қатынас жа-
сауында, жоғары оқу орындарында білім беруде ақпараттық технологияларды 
пайдалану; 

- білім беруде ақпараттық білім ортасын мамандыққа байланысты 
қолдану ерекшеліктерін пайдаланып оқыту; 

- психологиялық-педагогикалық зерттеулерде ақпараттық білім 
ортасын қолдану.  

Ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың ендірілуі болашақ 
мұғалімдерді кәсіби даярлаудың мазмұнын, әдісін және ұйымдастыру 
түрлерін сапалы өзгертуге мүмкіндік береді. Педагогикалық бағыттағы 
мамандарды оқыту жүйесінде ақпараттық-компьютерлік технологияны 
пайдаланудың мақсаты жаңа ақпараттық қоғамдағы оқып үйренушінің  
кәсіби даярлықтарын арттыру мүмкіндіктерін кеңейтеді. Сондай-ақ, білім 
беру жүйесі буындарындағы оқу үдерісін жекелеу, қарқындату мен оқытудың 
сапасын арттыру әрекеттерін іске асырады. И.Роберттің [3, б.13] ғылыми-
зерттеу еңбектерінде жаңа ақпараттық технология құралдарын педагоги-
калық мақсатта қолданудың келесі негіздері белгіленген: 

1. Ақпараттық технологиялардың негізінде оқу-әрбие үдерісінің барлық 
деңгейін қарқындату бағытында, яғни 

-  оқыту үдерісі сапасы мен тиімділігін көтеру; 
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-  танымдық іс-әрекет белсенділігін көтеру; 
-  пәнаралық байланыстарды тереңдету; 
-  қажет ақпаратты іздеу тиімділігі мен көлемін кеңейту. 
2. Оқып үйренушінің жеке тұлғасын дамыту, ақпаратық қоғам 

жағдайындағы өмірге өзіндік дайындықтар, яғни 
- түрлі ойлау қабілеттерін дамыту; 
- байланыс жолдары қабылеттілігін дамыту; 
- күрделі жағдайлардағы шешім нұсқаларын ұсыну; 
- компьютерлік және мультимедиа технологиаларын пайдаланып, 

эстетикалық тәрбиелеу; 
- ақпаратты өңдеу және ақпараттық мәдениетті қалыптастыру; 
- жағдай немесе мәселені моделдей білуді дамыту; 
- тәжірибелі-зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыра білуді қамтамасыз ету. 
3. Қоғамның әлеуметтік тапсырыстарын орындау жұмыстары, яғни 
- ақпаратты сауатты тұлғаны даярлау; 
- тұтынушыны компьютер құралдарымен дайындау; 
- информатика аймағында кәсіптік бағдар беру жұмысын жүзеге асыру. 
Қазіргі кезде ақпараттық және педагогикалық технологиялардың интег-

рацисы негізгі бағыт болып оқу материалын визуалдау технолгиясында 
электрондық аудиовизуалды құралдарды пайдалану есептеледі. Бұл 
технология білім қорын ұсынушы тірек конспект, схема-конспект, сөздік-
логикалық схемалар, жады картасы, әрекеттер орындаушы жедел схемалар, 
схемалы-таңбалы модельдерді дайындауда кеңінен пайдаланылады. Мұны 
танымал педагог Г.К. Селевко оқу материалының мазмұнын схема мен таңба 
негізінде студенттердің қызметін белсенділендіру және қарқындату тобына 
жатқызды. Бірақ дәріс-презентациялар үшін когнитивті графиканы пайдалану 
мен құру өзекті мәселе, соған қарамастан аудиторлық пәндерге ақпаратты 
ұйымдастыру үшін оны пайдалану жүзеге асырылмауда.  

Баспа және табиғи сөзді оңтайлы пайдалану үшін презентациялық 
техниканы пайдалану арқылы дәріс үдерісін модификациялау қажеттігі 
туындайды. Ол үшін оқытушы анықтаған дәрісте немесе дәріс деңгейлерінде 
студент жұмыстану үшін баспа таратылым материалын пайдалану 
ұсынылады.  

Тірек конспектісі оқу ақпараттың бәріне танымал символдар мен 
пиктограммаларға айналдыру үшін қажет. Олар оқылатын сабақ материалы-
ның құрылымын және оны есте сақтаудың логикалық реттілігін көрсету үшін 
пайдаланылады. ЖОО-ы үшін жұмыс дәптері ұтымды болып табылады. 
Себебі ол әрбір дәрістің мәселелілігімен алдын ала танысу үшін, дәрстегі 
негізгі ұғымдар мен анықтамалармен танысу үшін, дәрісті синхронды конс-
пектілеу үшін және асинхронды режимде оқулық материалдары бойынша 
дәріске қосымша қосуға арналған.  

 

Кесте-1 

Электрондық дәріс конспектісі (ЭДК) мен жұмыс дәптерін (ЖД) құрудың 
жалпы және жекелеген дидактикалық принциптары 
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1. Оқу материалын визуалдаудың педагогикалық технологияларын 
дамытушы жалпы дидактикалық принциптер 

1. Оқу пәніне сәйкес ғылым саласының қазіргі жағдайына оқу материалының 
ғылыми мазмұнының сәйкес келуі. 
2. Оқу материалының когнитивті мазмұнын суреттеп, түсіндіруге арналған айқын 
визуалды құралдарды (схемалық, таңбалық, фреймдік және т.б.) іздеуді қажет 
материалды көрнекі етіп көрсету. 
3. Студенттердің оқу-танымдық қызметінің тәжірибесі мен бастапқы білімдерін 
ескере отырып, олардың арнайы тобының түсінуін қадағалау. 
4. Бірлік пен өзара байланыстылық талаптарында көрсетілетін жүйелік пен 
біртұтастық: оқу материалының тиімді және когнитивті компоненттері 
(рационалды-логикалық және эмоцтоналды-образды); теориялық мазмұнды және 
оның практикада қолданылуы; қойылған педагогикалық мақсатқа қолданылатын 
құралдардың сәйкестігі. 
 

2. ЭДК мен ЖД қолданылуының ерекшелігін ескеруші  
жекелеген принциптары 

а) ЭДК құру үшін б) ЖД құру үшін 
- Мультимедиалылық - аудиториялық дисп-
лейде (мәтін, компьютерлік графика, аннима-
ция, құжатты фото- мен видеоақпарат, 
дыбыспен жетемелдеу) оғу материалын ұсы-
нудың ауызша немесе ауызша емес әдістерін 
конспектлік пайдалануда бейнеленеді  
- Интерактивтілік - оқытушыға дәріс 
материалында көрсетілетін мазмүнды редак-
терлауге және оны ұсыну барысында 
әрдайым көкейкесті ете отырып басқаруға 
мүмкіндік береді 
- Модельдеуіштік – пән аумағындағы 
компьютерлік модельдеуді дәрісте пайдалану 
ретінде, сонымен қатар болашақ маман 
қызметіне кәсіби бағдарланған және нақты 
өндіріс ортасын модельдеу. 
- Функционалдылық – ЭДК эргономиялық және 
техникалық сипаттамасына, дизайнына, сабақ 
кезіндегі қызмет түріне, мазмұнының толықты-
лығы критерийлері бойынша бағаланады. 
- Ұсынылған оқу материалының макси-
мальды визуальдылығы. 

- Бірізділік және дискреттілікке 
сәйкес оқу материалы дидакти-
калық бірліктің жалпы қосынды-
сында ортақ мазмұнға ие болатын 
дискретті бөлшектерден құрылып,  
түсіндірілуі қажет. 
- Алгоритмдеу – оқытушыға 
аудиториялық сабақ кезінде және 
ұсынылған материалмен өзіндік 
жұмыста студенттердің  танымдық 
іс-әрекетіне негізделіп бағытталған 
схема құруға мүмкіндік береді. 
- Айырбасталымдылық – В.Ф Ша-
талов ұсынған ауқымды ауызша 
сипаттаманы схемалы-таңбалы 
образды модельдерге және ассо-
циациалы тірек сиганлдарына 
айналдыру. 
- Минимальдау – жұмыс дәпте-
рінен танымдық іс-әрекет мақса-
тына жету үшін жоюға болатын-
ның барлығын зиян келтірмей жою. 

 
Жоғарыдағы кестеде (1-кесте) көрсетілген жалпы және жекелеген 

дидактикалық принциптер электрондық дәріс конспектісі (ЭДК) мен 
таратылатын материалы пәннің жұмыс дәптері (ЖД) түрінде жобаланып және 
ортақ қолданылуы үшін қажет. Жалпы принциптерге дәріс дисплейінде әрі 
жұмыс дәптерінде де визуалды ақпарат мазмұны мен құрылымын 
ұйымдастыру  жатады. Жекелеген принциптер ЭДК-ні оқытушы қызметіннің 
құралы ретінде, ал ЖД аудиторияда және өзіндік жұмыс кезіндегі 
студенттердің оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру құралы ретіндегі рөл 
ерекшелігін ескереді. Осы дидактикалық принциптер ескеріле отырып 
таратылатын материалдарды қолданып дәріс-презентацияның ақпараттық-
коммуникациялық модельі дайындалып, 1- суретте бейнеленген 
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1-сурет. Дәріс-презентацияда өзара әсердің коммуникациялық моделі 

 
Модельдің негізі болып дәріс берушінің ауызша сөйлеуі мен іс-қимыл 

(жест, интонация, уақытша сөйлемді құрауы және т.б.) мүмкіндіктерін 
қолданып дәріс беруші мен аудиторияның өзара әсерлесу каналы саналады. 
Электрондық дәріс конспектісіндегі қарастыратын үрдістер динамикасын, 
документалдық видеосюжеттерді, бейнелерді, анимациялық схемалар мен 
диаграммаларды, сонымен қоса басқа да когнитивтік графиктер мен 
мәтіндерді көрсету үшін қолданылатын аудиториялық дисплей (электрондық 
тақта немесе электрондық видеопроектор) мен дәріс беруші компьютері 
ақпаратты визуальды беру каналын құрайды. Жекелеген жағдайда визуальды 
және тиімді көрсету дәріс басында, оның еңгізу және мотивациялық 
кезеңінде және дәріс соңында дәрістен кейінгі ойлауға арналған сұрақты қою 
кезеңінде маңызды рөл атқарады.[5, б. 415] 

Студенттерге дәріс уақытында және одан соңында пайдалануға 
берілетін таратылатын материалдарды оқытушы алдын-ала 1-кестеде 
көрсетілген дидактикалық принциптерге сүйеніп дайындайды. Студенттердің 
тыңдалған дәріс материалымен, оқулықпен, Интернет ресурсымен және 
электронды оқу құралымен (ЭОҚ 1-суретте) өзіндік жұмысын ынталандыру 
үшін келесі дәріс басында немесе практикалық сабақта жүргізілетін аралық 
жедел бақылаудан құралған оқу-танымдық іс-әрекетті бақылау жүйесі қажет.  

Электрондық дәрісі құруда келесідей компьютерлік бағдарламалар 
қолданылады:  

- презентация құруда Microsoft Power Point; 
- анимация, демонстраци құруда Macromedia Fash 8.  
Microsoft PowerPoint – Microsoft Office-тің құрамындағы, презента-

циялық материалдар дайындауға арналған программа. Бұл программа 
компьютер экранында анимациялық көріністерді бейнелей алатын презента-
циялар дайындау мүмкіндігін береді. Micrisoft PowerPoint программасында 
баяндама немесе дәріс т.с.с әртүрлі материалдарды оның дыбыстық және 
мультемедиалық мүмкіндіктерін пайдаланып жандандырып жіберуге болады.  
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2-сурет. Microsoft PowerPoint бағдарламасының көмегімен «Кинематика» 
тарауынан дәріс-презентацияның жасалуы 

 
Бүгінгі таңда технологияның қарқынды дамуына байланысты 

компьютерлердің графикалық мүмкіндіктері күннен-күнге үлкеюде. Қазіргі 
компьютерлердің мүмкіндігіне байланысты программалар да аз жасалып 
жатқан жоқ. Соның ішінде, анимация жасауда көп қолданысқа ие Macromedia 
Flash программасы. Бұл программаны көбінесе Web-сайттарды құруда  көп 
қолданады. Соңғы кезде электронды оқыту өнімдері нарығында, Macromedia 
Flash технологиясы негізінде жасалған және тәжірибесі жоқ компьютер 
қолданушысына программалық өнімдер жасау мүмкіндігін беретін оқу 
құралдары мен мультимедиялық оқулықтар саны көбейіп барады.  

Қазір Macromedia Flash-технологиясы ең жаңа және кең қолданылып 
жатқан технология болып табылады. Macromedia Flash технологиясы 
анимация жасаушылар үшін өте қолайлы программа, өйткені ол  төмендегі 
сапаларға ие: 

1. Жинақтылық (компьютерде тез жүктеледі) – векторлық графиканы 
пайдалану есебінде; 

2. Интерактивтілік – пайдаланушы Flash-фильмдегі іс әрекеттерді 
тікелей басқара алады; 

3. Мультимедиялық – фильм және Internet-ке информацияны визуал-
даудың стандартты құралдары үшін қол жетпес видео, аудио эффектілер; 

4. Көпсалалығы – Macromedia Flash-те қарапайым үй парақтары сияқ-
ты арнаулы серверлер де (пошталық, виртуальді дүкендер) орындалуы мүмкін; 

5. Қолайлылық – Macromedia Flash технологиясының негізі, 
компьютермен жұмыс істеудің минимальді дағдысы бар кез-келген адамға 
түсінікті. Сондай-ақ компьютер жадында өте аз орын алуы мен тез 
жүктелетіндігі Macromedia Flash пайдаланушылары үшін үлкен мүмкіндіктер 
туғызады. 
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3-сурет. Macromedia Flash программасының көмегімен 
дайындалған анимация 

 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

5В011000 «Физика» мамандығының студенттеріне «Механика» курсы 
өткізілген болатын. 04103 топ студенттеріне тәжірибе ретінде «Механика» 
бөлімінің «Кинематика» тарауы бойынша дәріс сабақ дәріс-презентация 
ретінде өткізілді. Дәріс кезінде қолданылған дәріс-презентацияның мысалы 
келесі суреттерде бейнеленген.  

 

 
 

4-сурет. «Механика» бөлімі бойынша «Кинематика» тарауынан кіріспе 
дәріс-презентацияның мысалы 
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5-сурет. «Механика» бөлімі бойынша дәріс-презентацияның мысалы 
 
«Кинематика» тарауы бойынша дәріс презентация теориялық материал-

дарды ықшамдауға, математикалық модельдерді айқын көрсетуге, олардың 
физикалық мәнін ашуға мүмкіндік береді 

ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім 
беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр: компьютерлік 
техниканы, интернет, компьютерлік желі, электорондық және телекомму-
никациялық құралдарды, интерактивті құралдарды, электрондық оқулықтарды 
оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.[6, б. 172] 

Ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының оқыту 
үрдісіне жаңа технолгиялық әдістер оның ішінде ақпараттық-коммуника-
тивтік технологияларды кең көлемде қолдануды қажет етіп отыр. 
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ПУТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Эта статья описывает опыт использования современных информационных и коммуни-

кационных технологий в создании и проведении лекций по общей физике в вузе. Сформу-
лированы дидактические требования к проведению мультимедийных лекций и представлены 
методы проведения лекций. 

Ключевые слова: физика, компьютер, методика, конспект лекций, лекция-демонст-
рация. 

 
 

ZH.S. Syrym, D.N. Kurmasheva 
WAYS OF TEACHING PHYSICS AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

USING INFORMATION TECHNOLOGIES 
 
This article describes the experience of using modern information and communication 

technologies in creating and conducting lectures on general physics at higher educational 
establishment.  Didactic requirements to multimedia lectures are formulated and particular method of 
lecturing are presented.  

Key words: Physics, computer, technique, lecture, lecture demonstration 
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ФАСИЛИТАЦИЯ И ДИАЛОГ КАК ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА 

ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей организации педа-
гогического общения в процессе вузовского обучения. В качестве основной характеристики 
современного образовательного процесса вуза приводится инновационность (изменение 
психологического облика преподавателя и студента, содержания методики преподавания). 
Приводится специфика организации фасилитационно-диалогового способа взаимодействия в 
системе «преподаватель-студент», основанного на идеях свободы и безграничной реализации 
потенциала каждой личности (К. Роджерс, А. Маслоу). Анализируются требования фасилита-
ционной педагогики к психологической и профессиональной компетентности, профессио-
нальным качествам преподавателя, характеризуются уровни педагогической фасилитации и 
способности к фасилитационному общению (К.М. Левитан, Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова), 
состав ключевых квалификаций педагога высшей школы.  

Ключевые слова: инновационность, фасилитация, личность, парадигма, образования, 
преподаватель-фасилитатор, общение.  

 
Инновационность как характеристика педагогического процесса отно-

сится не только к изменению психологического облика педагога и обучае-
мого, но также характеризует дидактическое построение процесса и способов 
его организации. В работах технологов-новаторов показано, что активное 
развитие студента прямо зависит от профессионально-педагогических 
умений преподавателя создавать соответствующий эмоциональный тонус 
процесса обучения. Заинтересованное отношение преподавателя в условиях 
нарастающего прагматизма, снижения мотивации учения и чрезмерной 
информатизации играет ключевую роль. 

Эмоциональному потенциалу преподавателя-фасилитатора отводится 
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решающее значение в воспитании увлеченной, ответственной, способной к 
сопереживанию и творчеству личности.  Можно с уверенностью сказать, что 
принцип личностной ориентации обучения студента любого вуза в условиях 
информатизации и компьютеризации реализуется средствами фасилита-
ционного общения, а сам личностно-деятельностный подход предполагает, в 
первую очередь, изменение позиции преподавателя-информатора на позицию 
фасилитатора. 

Фасилитация - это профессиональная организация процесса групповой 
работы, направленная на прояснение и достижение группой поставленных 
целей. Процесс фасилитации приводит к повышению эффективности 
групповой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, 
раскрытию их потенциала. В качестве методологических основ, лежащих в 
основе педагогической фасилитации, мы рассматриваем гуманистические 
воззрения К. Роджерса и А. Маслоу, основанные на идеях свободы и 
безграничных возможностей реализации потенциала каждой личности. 

Ключевыми технологическими умениями, которые реализуют педаго-
гическую позицию (не просветительскую), являются: развитие у студентов 
самостоятельности (содержательной и исполнительской); признание 
автономии и прав личности студента; восприятие студента как партнера со 
своим внутренним миром; апеллирование к сознанию; открытое проявление 
собственных чувств и эмоциональных переживаний; фасилитационная 
организация пространства общения. 

Фасилитационная педагогика требует от педагога психологической и 
профессиональной компетентности, совершенствования своих профессио-
нальных качеств. Переход к фасилитационному стилю деятельности связан с 
глубокой и зачастую болезненной личностной перестройкой обоих субъектов 
педагогического процесса. При этом меняются не столько содержание и 
методы преподавания, сколько личностные установки, которые и 
обеспечивают в конечном итоге профессионально-личностный рост педагога-
фасилитатора.  

При реализации личностно-ориентированной парадигмы образования и 
становлении педагога-фасилитатора и инноватора большими возможностями 
обладает блочно-модульное обучение, поскольку на его основе легче всего 
согласовать задачи личностно-ориентированного образования с государст-
венными образовательными стандартами [1, с. 206]. 

В исследованиях ряда ученых (Э.Ф. Зеера, И.В. Жижиной, Л.С. Поды-
мовой, В.А. Сластенина, Н.В. Кларина и др.) указывается, что педагогов-
фасилитаторов весьма немного - 14-16 %. Такие педагоги воспринимают 
студентов как значимых, открыты в общении, самокритичны, экстра-
вертивны, готовы к инновационной деятельности, эмпатичны [2, с. 345].  

От 50 до 59 % преподавателей имеют средний уровень педагогической 
фасилитации. Такие педагоги, как справедливо указывают Э.Ф. Зеер и       
И.В. Жижина, склонны к подавлению других людей, они не умеют менять 
свое поведение в зависимости от ситуации, обладают экстернальным локусом 
контроля, их не назовешь особо чувствительными [3, с. 234]. 

Низкий уровень педагогической фасилитации выявлен у 27-35 % 
преподавателей. По ряду причин они избегают работы в напряженном 
режиме фасилитации учения, слышат только себя, некритичны по 
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отношению к себе, дидактически высокомерны, ригидны. 
Психологи отмечают, что способность к фасилитационному общению 

прямо зависит от типа педагогической центрации. Центрация - это 
избирательная направленность педагога на разные стороны педагогического 
процесса. Содержательная интерпретация типов центрации приведена в 
работе К.М. Левитана [4, с. 342]. Им выделяются 6 типов центрации:  

- конформная - центрация на интересах, мнениях своих коллег; 
- эгоцентрическая - центрация на интересах, потребностях своего «Я»; 
- гуманистическая - центрация на интересах детей; 
- центрация на интересах и требованиях администрации, присуща 

педагогам с нереализованными индивидуальными потребностями в силу их 
исполнительности и репродуктивного характера деятельности; 

- центрация на интересах родителей; 
- методическая, или познавательная, центрация, то есть сосредо-

точенность на средствах и методах преподавания. 
 По мнению Э.Ф. Зеера и О.Н. Шахматовой, в состав ключевых 

квалификаций педагога высшей школы, нацеленного на личностно- 
ориентированное обучение, должны входить: 

- действенный педагогический гуманизм - присоединение к 
эмоциональному состоянию учащихся, сопереживание и оказание помощи в 
преодолении негативных эмоций и субъективных трудностей; 

- поливалентная профессионально-технологическая компетентность - 
социально-экономические и правовые знания, общепрофессиональные знания 
и умения в области измерения, диагностики, информатики, гигиены и охраны 
труда; 

- социально-коммуникативная компетентность - знания, умения и 
способности, обеспечивающие личностно ориентированное общение и 
педагогическую фасилитацию; 

- социальный интеллект - способность, определяющая продуктивность 
взаимодействия с учащимися, а также регулирующая познавательные 
процессы, связанные с отражением социально-психологических отношений; 

- сверхнормативная профессионально-педагогическая активность - 
готовность и потребность в инновационной деятельности, проявление 
творческой инициативы, превышение нормативных профессиональных 
функций и должностных обязанностей; 

- социально-психологическая толерантность - терпимость к подрост-
ковому образу жизни и поведению, этническим особенностям; эмоцио-
нальная устойчивость и самообладание; 

- педагогическая рефлексия - качество, позволяющее анализировать 
собственные поступки, знать самого себя и понимать, как учащиеся 
отражают личностные реакции и когнитивные представления педагога; 

- организованность - способность организовать свою деятельность, 
профессионально-образовательный процесс и учебную деятельность 
учащихся; выражается также в самостоятельности, требовательности и 
волевом самоконтроле; 

- социальная ответственность - способность к осуществлению 
самоконтроля и контроля за взаимодействием с учащимися, прогнозирование 
и коррекция профессионального становления учащихся; 

- сенсомоторные способности - психофизиологические свойства, 
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обеспечивающие продуктивное (качественное и производительное) выпол-
нение производственно-технологических действий и операций [3, с. 5]. 

Как показывает опыт, эти квалификации наиболее отчетливо выражены 
у профессионально успешных педагогов. Утверждение личностно -
ориентированных технологий обучения в вузовском образовании - это реалии 
и неизбежность, соответственно востребованными становятся педагоги-
фасилитаторы и инноваторы. Ключевые квалификации детерминируют 
готовность педагогов к творческой педагогической деятельности. Объек-
тивными факторами, позволяющими достичь вершин профессионализма, 
могут служить, во-первых, система переподготовки и курсы повышения 
квалификации, а во-вторых, вовлечение педагогов в инновационную 
деятельность на факультете. 

Эти два фактора должны помочь преподавателям: 
- найти новые оценки своей деятельности и изменить взгляды на свою 

профессию; 
- дать инструмент для этого, то есть технологию, и обучить способам 

трансформации своих общих способностей в педагогические и творческие; 
- помочь преподавателям преодолеть узкое, просветительское 

понимание ими своих функций, то есть преодолеть собственную функцио-
нальную неграмотность. 

Инновационный тип обучения - это, прежде всего, открытость, прони-
цаемость для иного, отличного от собственного мнения. Речь идет о готов-
ности и умении отнестись к своей позиции не как к единственно возможной и 
единственно истинной. Умение координировать свою точку зрения с другими 
и не рассматривать ее как единственно существующую – есть основа 
диалогизма общения. Преподаватели должны усвоить не некий монолит 
готового и бесспорного знания, а приобщаться к конструктивному общению, 
иметь установку на признание рационального момента в иной позиции.  

Главной характеристикой диалогического контакта является равенство 
психологических позиций взаимодействующих сторон. Эта ситуация двусто-
роннего, взаимного воздействии служит, по мнению М.М. Бахтина, основой 
для сотворчества [6, с.37]. По мнению ученого, истина рождается не в голове 
отдельного человека, она рождается в процессе диалогового общения людей, 
совместно открывающих истину. Диалоговая ситуация общения освобождает 
педагога от авторитарных претензий на единственную точку зрения, 
открывает ему выход к способам метадисциплинарного мышления, 
например, синергетике, помогает преодолеть ригидность мышления.  

Концепция инновационного обучения, в нашем понимании, склады-
вается из следующих идей: 

- сознательный анализ профессиональной деятельности обоими 
субъектами на основе мотивов и диспозиций; 

- проблематизация и конфликтизация действительности - видение в ней 
непосредственно не наблюдаемых коллизий и противоречий; 

- критическое отношение к нормативам и стандартам; 
- рефлексия и построение системы смыслов; 
- открытость культуре, среде и профессиональным новшествам; 
 
- творчески преобразующее отношение к миру, выход за пределы 
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нормативной заданности, сверхнормативная активность; 
- стремление к самореализации обоих субъектов, к воплощению ими в 

профессиональной деятельности своих намерений и образа жизни; 
- наделение личностным смыслом, то есть субъективирование 

элементов содержания обучения. 
Инновационное профессиональное обучение наряду с предметно-

содержательными учебными результатами (предметные знания, умения, 
навык решения профессиональных проблем и т.д.) акцентирует внимание на 
рефлексивно осмысляемом опыте поисковой деятельности, в котором 
присутствуют мотивы освоения нового опыта, овладение технологическими 
процедурами интеллектуального труда, мажорное преодоление трудностей и 
познавательных барьеров, наличие элемента состязательности с самим собой. 

Такое обучение приносит обоим субъектам удовлетворенность от 
расширения интеллектуальных и профессиональных возможностей, обозна-
чает перспективы роста, способствует самоутверждению, и в целом фор-
мирует активную позицию в выполнении функций социальной роли, актуа-
лизирует социокультурный потенциал личности студента и преподавателя. 

В рамках инновационного обучения создаются условия развития 
личности, осуществляется ее право на индивидуальный творческий вклад, на 
личностную инициативу, право на свободу саморазвития. Позиция 
продуктивной личности в отличие от позиции личности потребительской 
формируется только в атмосфере свободы, в приобщении к культуре 
интеллекта, в отношениях сотрудничества и взаимопомощи равных. 

Подведя итоги необходимо отметить:  
1. Педагогическая инновационная деятельность включает в себя 

мотивы и стратегические цели, педагогическое взаимодействие. Централь-
ным звеном деятельности педагога является фасилитационное педагоги-
ческое общение, установка на сотрудничество, диалог. 

2. «Фасилитационная педагогика» основывается на теории К. Роджерса, 
диалоговое общение выстраивается в логике концепции М.М. Бахтина (метод 
диалога культур). Инновационный способ мышления требует от педагога 
психологической и профессиональной компетентности, совершенствования 
свих профессиональных качеств. При этом меняются содержание и методы 
преподавания, личностные установки. 

3. Результатом перехода педагога на диалоговое и фасилитационное 
общение служат: рост аутопсихологической компетентности; развитие 
готовности к самоизменению, саморазвитию и самореализации; изменение 
ценностных ориентаций мотивационных установок; осознание собственной 
оптимистической профессиональной перспективы; повышение культуры 
управления; преодоление профессиональных кризисов, стагнаций, деформа-
ций, сопротивление «эмоциональному выгоранию». 

4. Внедрение новых личностно-ориентированных технологий обучения 
как ключевое условие структурно-содержательной реформы высшего образо-
вания предъявляет к вузовскому преподавателю новые требования. Важным 
условием становления педагога-фасилитатора и инноватора становится 
развитие ключевых квалификаций и компетенций.  

 
5. Большими возможностями для реализации личностно ориенти-
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рованной парадигмы образования обладают все инновационные технологии 
обучения, поскольку на их основе легче всего согласовать проблемы 
гуманизации и гуманитаризации вузовского образования с государственными 
образовательными стандартами. 
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Мақалада инновация жағдайында жоғары мектеп білім беру үрдісіндегі оқытушының 

фасилитация рөлін меңгеру ерекшеліктері қарастырылған. 
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ШӨЛЕЙТТІ ДАЛАНЫҢ БИОГЕОЦЕНОЗДАРЫНЫҢ ӨСІМДІК 
ЖАМЫЛҒЫСЫН  ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

 
Аңдатпа. Кез-келген сандық биологиялық зерттеулер жүргізген кезде құрлықтың 

белгілі бір ауданында немесе су мен ауаның белгілі бір көлеміндегі организмдердің санын дәл 
анықтау өте маңызды. Ұсынылып отырған мақалада көрсетілгендей зерттеу әдістерін, 
зерттелетін аудандағы өсімдік қауымдастықтарын анықтауда қолданылады.  

Аталмыш мақалада шөлейтті даланың өсімдік жамылғысына таксономиялық, биомор-
фологиялық, географиялық, фитоценотикалық, экологиялық және шаруашылық маңызына 
қарай талдау және геоботаникалық зерттеулер жасау туралы зерттеу әдістері ұсынылған. 
Өлкенің табиғатын зерттеу үшін, әрине, теориялық біліммен шектелмей оны табиғи ортада 
жүргізе білу керек. 

Түйін сөз: шөлейт, эфемерлер, эфемероидтар, фитоценоз, фенофаза, қауымдастық, 
фитомасса. 

 
Батыс Қазақстан облысының өсімдік жабынында үш зонаның эле-

менттері бар: нағыз дала зонасы - солтүстікте; жартылай шөлейтті зона – 
облыстың орталық бөлігінде; ал шөлейтті зонаның солтүстік шекарасы 
оңтүстік аудандарды басып өтеді. 

Шөлейт – тұрақты немесе маусымдық құрғақ климатты облыстарға тән 
ландшафт түрі (біздің облысымызда маусымдық ыстық климат). Шөлейттер 
Жердің құрғақ бөлімінің 1/3 алып жатыр. Шөлейттің өсімдік қауымдары 
(фитоценоздары) түрге кедей; жамылғысы - сиреген түрлерден құралады. 
Топырақ пен грунттың (жер асты суы) сипатына байланысты шөлейттер – 
құмдық, тастық, құмдауық, тақыр, сорлы т.б. болып жіктеледі. Біздің 
облысымыздың шөлейттері материкішілік болғандықтан, оған ксерофильді 
типтегі өсімдіктер, жапырақсыз бұталар, жартылай бұталар (жүзгін, қылша, 
сораңдар, жусандар т.б.) тән. Шөлейттің өсімдігінде маңызды орынды даму 
дәуірі қысқа (тек қана көктемде) – эфемерлер (біржылдықтар) және 
эфемероидтар (көпжылдықтар) алады. Сорларда галофиттер (тұз сүйгіш), 
суккуленттер (суы көп, шырынды), жартылай бұталар мен бұталар (жыңғыл, 
ақтікен) және біржылдық сораңдар (сора, ащышөп) өседі.[2. б.12] 

Батыс Қазақстан облысының оңтүстік бөлімінде, құмды массивтердің 
етектерінде, нағыз ақ жусанды шөлейт орналасқан. Бұл жерлерде де қонақ, 
ебелек өседі. Көктем кезінде эфемерлер көп өсетіндіктен, бұл аймақтар 
көктемгі жайылым ретінде пайдаланылады.Оңтүстік аймақтарды (Арал-Сор, 
Итмұрын-көл) қараматау, қонақ, изен, жаушалғын өскен қара жусанды 
шөлейт алып жатыр. Жазғытұрым бұл жерлерде мортық пен жуашықты 
қоңырбас көп өседі. Атап айтсақ, Қаратөбе ауданының оңтүстігіндегі сорлар-
да көп аймақтарды көкпекті, қара жусанды – көкпекті шөлейттер алып жа-
тыр. Сондай-ақ бұл жерде көкпекпен қара жусаннан басқа қараматау, сораң, 
мортық, ақмамық, жаушалғын, қияқ және эфемерлер көп өседі. [2. б.13] 

 
Аудан ішіндегі өсімдіктер  (топырақтар сияқты) үш аймақтық типке 
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жатады: солтүстікте – далалы, орталық бөлікте – шөлді-далалы (шөлейтті), ал 
оңтүстікте – шөлді. 

Аудандағы солтүстік бөлігінің ақселеу шөбі басым далалар екі 
фенологиялық фазаларға бөлінеді: бұлар көктемгі гүлдеу фазасына жататын 
боз ақселеулері бар (саздауытты және құмдауытты топырақта өсетін Лессинг 
ақселеуі, ал құмды топырақтағы боз ақселеу) және жазғы фазадағы қылқанды 
ақселеулер (тырса ақселеуі, сарепта ақселеуі). Аудан даласындағы ақселеулер 
телемі бетегенің едәуір көлемдегі алқабымен жиі алмасып отырады. Бетеге 
бірлестіктері әдетте құм бидайығымен, шисабақтармен бірлеседі, ал 
ақселеулер, егер кездескен жағдайда, бұл астықтұқымдасты өсімдіктердің 
тығыздығы сирек болғандықтан басымдылық ролін қосымша негізде 
бағалауға болады. [2. б.14] 

Шымды өсімдіктердің басым доминантты бірлестіктері осы далаларда 
фитомассаның максимум өнімділігін туғызады. Мұндай өсімдіктер бүкіл 
вегетативтік кезең бойы өсіп-өнеді, бірақ дала алқабында олардың дамуы 
жаздың қуаңшылық айларында /шілдеде-тамыздың бірінші жартысында/ 
бәсеңдейді; бұл жартылай тыныштық кезеңідеп аталады. Шөп қалың-
дығының жоғарғы шегі шілдеде болады, ол жауын-шашынның мол түсуімен 
сәйкес келеді.  

Екінші кезектегі маңызға климат қуаңшылығының ұлғаюына байла-
нысты оңтүстікке қарай едәуір азаятын даланың әртүрлі шөптесін өсімдіктері 
ие болады. Даланың әртүрлі шөптесін өсімдіктеріне жерасты бөліктерінің 
мәні өте маңызды өйткені әр түрлі тіршілік формаларын құрайды. Сонымен, 
даланаң әр түрлі шөпті өсімдіктер құрамына кіндік тамырлы (мыс., 
қалампыр, гүлкекіре, т.б.) тамырсабақтылар (мыс., бурыл бөденешөп, қызыл-
бояулар және т.б.), атпа тамырлы (мыс., бөрте жусан) өсімдік түрлері жатады. 

Оңтүстікке қарай жартылай бұталы, соның ішінде жусан мен ала бота 
туысына жататын өсімдіктердің  мәні арта түседі. Сай мен дала көлбеулері 
беткейлері бойында, дала бұталары: тобылғы, шайқурай жапырақты тобылғы, 
аласа бадамша, бұталы қараған және т.б. кездеседі. 

Ұзақ уақыт өсіп-өнетін өсімдіктерден басқа далалық топтардың 
құрамында сонымен қатар әртүрлі қысқа вегетативті өсімдіктер кездеседі: 
ылғал мол жылдарда ерекше жақсы дамитын біржылдық (эфемерлер) және 
көпжылдық (эфемероидтар мен гемиэфероидтар). Эфемерлер мен эфеме-
роидтар өздерінің вегетациялық өсіп-өнуін, жеміс беруін қоса есептегенде 
көктемнің соңына қарай (мамырдың екінші жартысы), ал гемиэфероидтар – 
маусымның соңына қарай аяқтайды. Далаларға қаңбақ түзетін әр түрлі 
өсімдіктер тән. Бұлар – майда жапырақ аққаңбақ, кермектер, тікенді әрем 
және т.б. түбірінен жұлынып, желдің әсерімен далада жер бетінде ұшып 
жүреді және жерге соғылған кезде тұқымын шашады. [1. б.28] 

Ауданның оңтүстігінде шөл зонасына тән өсімдіктер типі дамиды. 
Әдетте алабұта тұқымдасы мен астра тұқымдасының жусан түрінен болатын 
ксерофильді бұташықтармен бірге үстемдік етеді. Шөл өсімдік бірлестіктері 
беткі беттің аздаған мөлшерін жабады. 

Шөлейтте Лерх жусаны, қаражусан сонымен қатар құмда Черняев 
жусаны (құмды) басым келеді. Қалдығайты өзені су жинау алабында 
төбешікті құм арасында жантақ жиі кездеседі. Ең ауыр механикалық 
құрамдағы өзгерген топырақ телімінде әдетте адыраспан кездеседі. 

Өсімдік бірлестіктерінің өнімділігін және өнімділік-деструкциялық про-
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цесс қарқындылығын зерттеу Халықаралық биологиялық бағдарламасы бойын-
ша жүзеге асады. (Родин, Базилевич, 1965; Родин, Базилевич, Ремезов, 1968). 

Биологиялық айналымды зерттеу ауыл шаруашылығы үшін сараман-
дық жағынан маңызды болып келеді. Тек қана өсімдіктердің тіршілік 
цикіліне қатысатын және топыраққа қайта түсетін элементтердің мөлшерін 
нақты білгенде ауыл және орман шаруашылығының түрлі салаларында 
ғылыми негізделіп сараманға енгізуге болады. Сонымен бірге орман 
массивтері, жайылымдық, шабындық жерлер сияқты табиғи байлықтарды 
тиімді пайдалану жолын ашып көрсете аламыз. 

Өсімдіктер бірлестіктерінің өнімділігінің биологиялық айналымын 
зерттеу халықаралық биологиялық бағдарлама қабылдаған әдіс бойынша 
жүргізіледі. Сонымен қатар Л.Е.Родин, Н.К.Ремезов және Н.М.Базилевич 
жұмыстарында талқыланған әдістер қолданылды. 

Зерттеулер Қартаөбе ауданы территориясында орналасқан 3 ауылдық 
учаскілерде жүргізілді. Атап айтсақ, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы; 
Үшағаш ауылының маңы; Жусандой елді мекені маңы. Табиғи биогеоце-
ноздар даладан тұрады және осы учаскілер негізгі зерттелу аймағы 
құрылымы болып табылады. 

Даланың өсімдік жабынын зерттеу әдістері 
Даланың өсімдік жабынын зерттеу, байқау алаңқайларын салудан 

басталады. Байқау алаңқайы – зерттеуге алынған кез келген өсімдік 
қауымының әдейі бөлінген учаскесі (бөлімшесі). [2. б.29] 

Мұндай байқау алаңқайлары ботаниктін маңызды ғылыми құжаты 
болып табылады, себебі осының негізінде жалпы қорытындылар мен 
шешімдер жасалынады. 

Байқау алаңқайы табиғи өсімдіктің әртүрлі бұзылуларға ұшырамаған 
жерлеріне қарай, сол қауымдасқа ғана тән жерлерге салынады. Мұндай 
аланқайды саларда мынадай бағытта жұмыстар жүргізіледі: 

1. Алаңқайдың көлемі -10x10 м; қолайлысы-квадрат немесе тікбұрыш; 
сызбанұсқасын арнайы  қазықтар арқылы тағайындайды. 

2. Байқау алаңқайын анықтап, бөліп алған соң, фитоценоздың деңгейін-
дегі барлық негізгі мүшелер зерттелінеді. Мынадай белгілерді тағайындау 
керек: нөмір, сипаттаманың айы-күні, алаңқайдың көлемі, жағрафиялық 
орналасуы. 

3. Зерттелініп жатқан қауымдастықтың құрамына енетін фитоценоздың 
аталуы. 

4. Алаңқайдың маңайындағы заттарға сипаттама: қандай қауымдас-
тықтармен көршілес орналасқан, жолдар, тұрғылықты үйлер, вагондар т.б. 

5. Геоморфологиялық жағдайлар-жақын орналасқан тоғандарға, су 
айырмасына, жайылымға, жайылма үсті террасасына байланысты, алаңқай-
дың орналасу ерекшелігі. 

6. Түрлік құрамы – байқау алаңқайында тіркелген барлық түрлердің 
тізімін жасау. 

7. Фенологиялық жағдай (фенофаза) зерттелген кездегі әрбір түрге 
беріледі. Фенофазаны белгілеу үшін В.В.Алехин ұсынған мынадай шартты 
таңбаларды білу қажет: 

 
- - өсімдік тек вегетация кезінде; 
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˄ - бүршіктенуі; 
) – гүлденудің басы; 
0 – максималды гүлдену; 
( - өсімдік гүлденуін аяқтауда; 
+ - өсімдік гүлдеп болған, алайда тұқымдары пісіп-жетілмеген және 

төгілмеген; 
# - тұқымдар пісіп жетілген және төгілген; 
Х – өсімдік өлу үстінде. 
8. Байлығы – байқау алаңқайындағы берілген түрдің дараларының 

саны. 
9. Жобалы жабын – байқау алаңқайында кездесетін берілген түрдің 

барлық өсімдіктерінің жер үсті бөлімдерінің жазықтық жоба-нұсқасы. 
Жобалы жабын пайыз арқылы өрнектеледі. 

10. Өсімдік қауымдастықтарының өнімділігін анықтау үшін көлемі 1м2 
алаңқай салып, ондағы өсімдіктерді шаруашылық топтарына қарай кесіп алу 
керек. Әр шаруашылық тобының өсімдіктері таразыға салынып бөлек 
өлшенеді. Нәтижесі кестеге жазылады. (кесте 1). [2. б.30] 

Кесте 1. 
Өсімдік қауымдастықтарының өнімділігі 

 
Шаруашылық топтарының аталуы Граммен өлшенетін салмақ 

1 2 
Астық тұқымдастар 
Бұршақ тұқымдастар 
Әртүрлі шөптесін өсімдік 
Жалпы салмақ 

 

 
Геоботаникалық зерттеулер. Даланың өсімдік жабынын зерттеу, 

байқау алаңқайларын салудан басталады. Байқау алаңқайы – зерттеуге 
алынған кез келген өсімдік қауымының әдейі бөлінген учаскесі (бөлімшесі). 
Дала биогеоценоздарында органикалық зат динамикасын және фитомассасын 
өлшеу үшін татпалық алаңқай салу әдісі қолданылды. Далалық зерттеулер 
В.В.Алехин, Н.П.Ремезов, Л.Е.Родина, Н.И.Бозиловичтің әдістемелік нұсқау-
лары бойынша жүргізілді. Өсімдіктер ішінде өткен жылғыдан қалғандары 
пішендік үлгіге таңдалынды. Төсенішті егетін алаңқайлардан шөпті 
кескеннен кейін алынып, топырақ жиынтықтарынан тазаланады. Тірі 
өсінділер, фитомассамен бірге есептелінеді.  

Жер үсті фитомассаның және тамырдың жылдық өсім Титилянова 
(1971,1978) әдістемесі бойынша байланысты теңестірулер арқылы жүзеге 
асты. Осы теңдеулер бойынша өткен жылғы өсімдік қалдығы, төсеніш және 
өлі тамырларының кірісі, сонымен қатар төсеніш және өлі тамырдың 
минерализациясы кезінде шығыны есептелінеді.Топырақ ылғалдылығы әр 
гаризонт үшін 2 реттік қайталамамен салмақтық әдіспен өлшенеді.  

Өсімдіктердің татпалық үлгісін алу және өсімдік бірлестіктерінің 
өнімділігінің барысында жүргізілді. Фитомассаны есептеу пішіндік әдіспен 
20см2 х 20см2 алаңқайда, әр мерзімде 3 алаңқайдан таңдау негізінде жүзеге 
асады. Қауымдастықтың пішендік фитомассасы түрлік анализсіз, толықтай 
өлшенеді. Жер беті фитомассасы ауада құрғақ күйге дейін кептіріліп, 
өлшеніп, ц/га есептелінеді. Өсімдік қауымдастықтарының биомасса динами-
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касын есептеу 1 ай сайын жүргізіліп отырады. Химялық анализ және 
өнімділікті есептеу үшін өсімдік және топырақ үлгілерінің татпасын алу 
айына бір рет жиілігімен жүргізілуі керек. [3. б.18] 

Өсімдік қауымдастығының жер асты бірлестігі бұрғылау әдісімен 
алынды. Тамырлар қолмен таңдалып алынып 25 мм диаметрдегі електе 
жуылып, өлі және тіріге ажыратылып, ауада құрғақ түрде жеткеше кептіріліп, 
өлшеніп, ц/га есептелінеді. 

Зерттеліп отырған аудан шөлейт зонасына тән. Нақты зерттеліп 
отырған қалыпты жайлымдық күш түскен өсімдік қауымдастықтары: 
сүттігенді - бидайықты қауымдастық, кермекті - ақ жусанды қауымдастық, 
астық тұқымдасты-ақ жусанды қауымдастық. Жалпы фитомасса қоры 
бойынша жоғары көрсеткіш кермекті-ақ жусанды қауымдастықта, ал төменгі 
биологиялық өнімділік астық тұқымдасты-ақ жусанды қауымдастық. 

Туған өлкенің табиғатын  зерттеу үшін, әрине, теориялық біліммен 
шектелмей оны табиғи ортада жүргізе білу керек. Біз бұл мақсатты көздеген 
кезде белгілі бір зерттеу әдістері мен экологиялық соқпақ-жолдарды білуі 
қажет деген қорытындыға келеміз. 
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В ПОЛУПУСТЫННЫХ ЗОНАХ 
 
В статье рассмотрены методологические аспекты полевого исследования растительного 

покрова на основе краеведческих материалов, а также этапы выполнения полевых исследо-
ваний. Показана экологическая значимость исследований. Даны методы геоботанического и 
флористического исследования в степных сообществах. 

Ключевые слова: полупустыня, эфемеры, эфемероиды, фитоценоз, фенофаза, 
ассоциация, фитомасса. 
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In article methodological aspects of field research of a vegetable cover on the basis of local 

history materials, and also stages of performance of field researches are considered. The ecological 
importance of researches is shown. Methods of geobotanical and floristic research steppe 
communities are given. 
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МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚТА БАЛАЛАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН 
ДАМЫТУШЫ ОРТА АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

 
Андатпа. Мақалада мектепалды даярлықта балалардың белсенділігін дамытушы орта 

арқылы қалыптастыру мәселесі қамтылады. Мектепалды даярлықта балалардың белсенділігін 
қалыптастыруда дамытушы ортаны құрудың әдістемесі қарастырылған. 

Түйін сөз: дамыту, орта, белсенділік, мектепалды, даярлық, іс-әрекет, ойын. 
 
Қазіргі Қазақстандағы қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық 

жағдай баланың интеллектуалды, жеке және табиғи дамуын қамтамасыз ету 
жүйесін тұрақты дамытуға мүмкіндік беруде. Оның маңызды жақтарының 
бірі - мектепалды даярлық балаларының білім беру іс-әрекетіне қолайлы 
енуіне, оқу қызметін меңгеруіне, белсенділігі мен сенімділігін  қалыптас-
тыруға және  шығармашылығын танытуына бағыттау. 

Елімізде білім беруді  дамыту тұжырымдамасында айқындалған негізгі 
мақсат-мектепке дейінгі білім беруді жетілдіру жолымен балалардың білім 
алуына бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Осыған орай, мектепалды 
даярлық балаларының бойында оқу қызметін меңгерту, белсенділігін 
қалыптастыру, дамытушы ортада баланы ынталандыру басты бағыт болып 
саналады.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
халқына арналған Жолдауында атап көрсетілгендей, «Балапан» бағдарла-
масындағы негізгі міндеттердің бірі 2015 жылға дейін 5-6 жастағы балаларды 
білім беру ұйымдарында мектепалды даярлықпен толықтай қамтамасыз ету 
[1]. Демек, жалпы білім беретін мектептерде, мектеп гимназияларда, шағын 
орталықтарда мектепалды даярлық сыныптарын ұйымдастыру тиімді және 
нәтижелі жүзеге асырылуда. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында  жасын және өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, 
оның толыққанды қалыптасуы үшін дамыту ортасын құрайтын үздіксіз білім 
берудің бастапқы деңгейі анық белгіленген болатын. Тұжырымдамадағы 
негізгі мақсат-мектепке дейінгі білім беруді ұлғайту жолымен балалардың 
білім алуына бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Бұл мектепалды 
даярлық балаларының бойында оқу қызметін меңгерту, олардың белсенді-
лігін дамытудың басты бағыты болып саналады. Белсенділікті психология-
лық-педагогикалық құбылыс ретінде анықтау, бұл мектепалды даярлық 
кезеңіндегі балалардың тұлғалық сапасының ерекшелігіне талдау жасауға, 
білім беру мекемелерінің тәрбиелеу және оқыту үдерісінде оны қалыптас-
тыру жағдайлары мен құралдарын қарастыруға мүмкіндік береді [2].  

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында мектепке дейінгі 
тәрбиелеу мен оқыту 1 жастан 6 жасқа дейінгі жастағы балаларды сапалы 
мектепке дейінгі тәрбиелеумен және оқытумен толық қамтуды, балаларды 
мектепке даярлау үшін олардың мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың 
әртүрлі бағдарламаларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету қажеттігі атап 
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көрсетілді [3]. 
Білім берудің түрлі деңгейлеріне қарай жаңа әлеуметтік сұраныс-

тарының пайда болуы шығармашылық қабілеті бар, саналы, әрі өзбетті іс-
әрекетін анықтайтын және осы мақсатқа жету үшін өзін басқара алатын 
белсенді жеке тұлғаны қалыптастыруды қажет етіп отыр. Бұл талаптарды 
орындау үшін мектепалды даярлықтағы педагогикалық үрдістердің ең дұрыс 
бағыты белсенділікті іс-әрекеттік тұрғыдан дамыту болып табылады. Бұл 
төмендегідей мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: баланың қызығушы-
лығын қалыптастыру, ойлау қабілетін дамыту, оқу дағдысын игерту, 
белсенділігін, мақсат қою біліктілігін және шығармашылығын тәрбиелеу. 

Белсенділікті педагогикалық, психологиялық құбылыс ретінде анықтау, 
бұл мектепалды даярлықтағы балалардың тұлғалық сапасының ерекшелігіне 
талдау жасауға, мектепалды даярлықтың педагогикалық үрдісінде оны 
қалыптастыру жағдайлары мен құралдарын қарастыруға мүмкіндік береді. 
Педагогикалық-психологиялық зерттеулер мектепалды даярлық балаларының 
белсенділігін қалыптастырудың тиімді құралы дамытушы орта екендігін 
дәлелдеп отыр.     

 Ж.Ж.Руссоның философиялық-педагогикалық көзқарастарында даму 
ортасы ерекше орын алады. Белсенді тұлғаның оңтайлы даму негізі деп 
ортаны қарастырғандардың ішінде Ж.Ж.Руссо алғашқылардың бірі болды. Ол 
тәрбие үрдісі тиімді өту үшін, әр тұлғаға оның шындықтағы мүмкіншіліктері 
мен табиғи сұраныстарының арасында тепе-теңдік орнататындай ерекше 
даму ортасы құрастырылуы керектігін атап көрсетті. Бұл ортада тұлға әзір 
білімді алмайды, ол сол білімді өзі тауып, тірі табиғатты бақылай отыра 
өзінің тәжірибесінің негізінде үйренеді. Ж.Ж.Руссоның пікірінше, тұлға 
дамуының негізгі кайнар көзі білімнің көлемі емес, сол білім көлемін 
өздігінен еркін пайдалана білуінде. Осылайша «табиғи саналылықтың» 
тәрбиесінде дамыған тұлға өз қасиеттерінің ішкі әлем дүниесінің еркіндігін 
сақтап қалуға мүмкіндік береді [4].  

ХХ ғ. еуропалық педагогиканың басты өкілдерінің бірі болып 
саналатын С.Френенің педагогикалық жүйесі ерекше орын алады. Педагогика 
тарихында бұл мәселеге байланысты әйгілі француз философы және 
педагогы С.Френенің пікірі бойынша, бала өзінің тұлғасын өзі жасауы керек, 
яғни ол шығармашылық жағынан өзін дамыта отырып, өзінің оңтайлы 
мүмкіндіктерін ашуы, өз-өзіне маңыздылық танытуы керек. Бұл жағдайда 
педагогтің негізгі қызметі - баланың бойынан өзіне тән нәрселерді тауып, 
одан әрі дамуына көмек беру деп көрсетеді. Орта балаға болашақ дербес өмір 
сүруі мен еңбек етуіне нағыз, белсенді түрде даярлануға мүмкіндік береді деп 
дәлелдейді. Осыған байланысты ол оқыту және тұлғаның өзін-өзі дамытуына 
жағдай жасайтын ортаны құрастыруға ерекше көңіл бөлді [5]. 

Ал Мария Монтессори қызметінің басты мақсаты – баланың 
табиғатына қысымшылық жасамау. «Көмек» ұғымы оның педагогикалық 
шығармашылығының басты ұғымдарының бірі болып саналады. Тәрбиені 
баланың табиғатын дұрыс анықтауда көрсетілетін ересектердің белсенді 
көмек көрсетуі деп түсіндіреді. Білім беру – тұлғалық дамуға жағдай 
жасайтын жағдай, жақын орта жасау арқылы оның табиғи психикалық 
мүмкіндіктерін дамытуда көмек беру. Ересектердің ең негізгі міндеті – 
балаларға өзін-өзі дамыту жұмыстарында көмек беру, оның өз бетімен білім 
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алуына жағдай жасау. Өз бетімен білім алуда баланың өздік жеке іс-әрекетіне 
ерекше көңіл бөледі. Жеке қызығушылық, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі құру 
негізінде қоғам мәдениетін меңгере алады. 

М.Монтессори тұжырымдамасында білім берудің мазмұны құрылым-
дық білімдік орта формасында ұсынылады. Білімдік орта – білім алушының 
табиғи немесе жасанды әлеуметтік мәдени ортасы, оған  баланың өнімді іс-
әрекетін қамтамасыз етуге қабілетті білімнің түрлі құралдары мен мазмұны 
енеді. Табиғи ортада тәрбиешінің міндеті өте қарапайым: ол тек жаңа педа-
гогиканы ұғынып, меңгеруге көмектесуі ғана жеткілікті деп қарастырған [6].  

Кеңестік педагогикада «орта» термині 20-жылдары пайда болды. Ол 
кезде «орта педагогикасы» (С.Т.Щацкий), «баланың қоғамдық ортасы» 
(П.П.Блонский), «қоршаған орта» (А.С.Макаренко) ұғымдары жиі қолда-
нылды. Көптеген зерттеулер нәтижелері көрсеткендей, педагогтің әсер ету 
обьектісі бала және оның қасиеттері, іс-әрекеті, тіпті оның мінез-құлығы да 
емес, керісінше оның өмір сүру жағдайлары болып есептеледі. Сыртқы 
жағдай – қоршаған орта, тұлғааралық қарым-қатынас, іс-әрекеттер, ал ішкі 
жағдай – баланың эмоционалдық көңіл-күйі, өз-өзіне деген қарым-қатынасы, 
ұстанымдары мен өмірлік тәжірибесі болып табылады. Осылайша, «даму 
ортасы» ұғымының толық мағынасы сан түрлі дәрежеде әлеуметтік-мәдени 
кеңістік шеңберінде түрліше ұйымдастырылған жағдайда тұлға дамуының 
үрдісі түрінде жүзеге асуына ықпал етумен байланысты болып келеді [7,8,9]. 

Тұтас педагогикалық үрдісте дамытушы ортаның рөлі туралы ресейлік 
ғалымдар В.В.Давыдов, В.А.Орлов т.б. зерттей келіп, білім беру ортасы 
түсінігіне келесідей сипаттамалар берген: 

-  әр жас кезеңіне сай айқын түрде психологиялық жаңа құрылымның 
сәйкес келуі; 

-  оқытудың бастаушы іс-әрекет негізінде ұйымдастырылуы; 
-  басқа іс-әрекет түрлерімен өзара байланысты алдын-ала ойласты-

рылуы және оның құрылымдануы [10,11]. 
Балалардың белсенділігін қалыптастыру мәселесі теория мен 

тәжірибеде жаңалықты іздеуді талап етеді, бүгінгі жағдайда ол өзіндік 
анықтаушы мағынаға ие болып отыр. Әсіресе балаларды мектепке 
дайындауда баланың бойында оқу іс-әрекетін меңгеруіне қажетті қасиеттерді 
тәрбиелеу және баланың толыққанды қалыптасуы үшін дамытушы ортаның 
өзіндік маңызы зор. Адамды қоршаған жағдайлардың жиынтығы - орта, адам 
ортамен ағза және тұлға ретінде өзара іс-әрекетке түседі. Ішкі орта – ағзаның 
күйімен анықталатын ортаның түрі. Сыртқы орта – адамды қоршаған сыртқы 
орта, ол екі түрге  – денелік және әлеуметтік  болып бөлінеді. 

Педагогикада «дамытушы орта» термині «үлкендердің және балалар-
дың өмірін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін материалдық-техникалық, 
санитарлық-гигиеналық, эстетикалық, психологиялық-педагогикалық жағ-
дайлар кешені ретінде» түсіндіріледі. Білім беру мекемесінде дамытушы 
ортаны құрудағы негізгі мақсат- қалыптасып келе жатырған тұлғаға 
әлеуметтік, рухани жағынан өмір сүруіне аса керек қажеттіліктерді дер 
кезінде қамтамасыз ету болып табылады. Аталған жағдайлар адамның 
өмірлік мәнді қажеттіліктерін өтеуге, оның қауіпсіздігін сақтауға, өмірі мен 
денсаулығын қорғауға бағытталған. Сонымен бірге, олар балалардың рухани 
және әлеуметтік қажеттіліктерін – танымдық, эстетикалық, жалпы мәдени, 
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қарым-қатынастарын өтеуге сәйкес келуі шарт. Мектепалды даярлықты 
жүзеге асыратын дамытушы ортаның компоненттері ретінде заттық ортаны, 
мектепалды білім беру мазмұнын меңгеруді, педагогикалық үрдіске 
қатысушылардың өзара әсерлесуі болып табылады.  

Білім беру мекемесінде баланың белсенді іс-әрекетін қалыптастыру 
құралы ретінде дамытушы ортаны құру үшін Л.Н.Седова үш  өлшемінің 
нақты болуын атап көрсетеді:  

1 мақсат қою - бұл білім беру мекемедегі педагог дамытушы ортаны 
тұлғаның базалық негізі ретінде белсенділіктің бірнеше түрін іске асыруға 
және оны оңтайлы дамуға мүмкіндік беретін, арнайы ұйымдастырылған 
педагогикалық кеңістік ретінде түсінуге бағыттайды; 

2 іс-әрекеттік қарым-қатынас үдерісі – мектепалды даярлықтағы 
баланың белсенді танымдық іс-әрекетін ұйымдастыратын және оны 
бағыттайтын педагог ұстанымын талдаумен байланысты келеді;  

3 білім беру мекемесінің дамытушы орта жағдайында баланың белсенді 
таным іс-әрекетін ынталандыра түсетін құралдарды, әдістер мен тәсілдерді 
таңдаумен және арнайы педагогикалық жағдаяттарды модельдеумен 
байланысты болып табылады.  

Осылайша В.А.Петровский дамытушы ортаны құрудың негізгі 
бағыттарын  ажыратып берді [12]: 

Өзара әрекеттегі арақашықтық бағыты: балалар мен үлкендердің 
тұлғалық-бағдарлы әсерлесуінің алғы шарттары негізінде өзара байланыс 
орнату. Педагогтың тұлғалық-бағдарлы ұстанымы серіктестік ретінде 
көрінуі; 

Белсенділік бағыты: мектепалды дайындық құрылымында үлкендердің 
белсенділігі мен балалардың белсенділігі көрінетін жағдай қарастырылған. 
Олар тұлғалық бағдарлы өзара әрекетте өздерінің заттық орталарын жасаушы 
болады. 

Тұрақты-өзгермелі орта бағыты: даму ортасын педагогикалық 
міндеттердің өзгеруіне байланысты және балалардың көңіл-күйі мен 
талғамдарының өзгеруіне байланысты өзгертіп отыру мүмкіндігінің қалануы; 

Кешендендіру бағыты: бұл бағыт алдыңғы бағыттармен тығыз 
байланысты келеді. Ортаның өмірлік кеңістігі балалардың әрқайсысының өз 
қалаулары мен қызығушылықтары бойынша бір-біріне кедергі келтірмей бір 
мезгілде бірнеше іс-әрекет түрімен айналысуға мүмкін болатындай деңгейде 
ұйымдастырылуы керек. 

Ортаның эмоциялық бағыты: балалар мен үлкендердің эмоциялық 
жайлылығын қамтамасыз ету. Балалар түрлі іс-әрекеттермен айналыса 
отырып, олардан қуанышқа кенелуге, ал қажет болған жағдайда оларға 
демалуға мүмкіндік беру;  

Ортаны эстетикалық ұйымдастырудағы қалыптан тыс элементтер мен 
үйреншікті элементтердің өзара үйлесімділік табу бағыты: балалардың 
эстетикалық категориялармен танысуы ең қарапайымнан басталады. Өнердің 
өзіндік тілін: дыбыстардағы әдемілікті, түстердің сия дағын, абстракциялық 
сызықтарды және т.б. ұғынуы; 

 
Ашықтық-жабықтық бағыты: табиғатқа ашық болу – адам мен 

табиғаттың бірлігін жасау, оның ішінде ағаштар, шөптер, үй жануарларының 
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балалармен бірге болуы т.б.  
 Мәдениетке ашық болу - әдебиеттің, музыканың және живописьтің 

болуы. Өзіндік «Мен» бейнесінің ашық болуы. 
Балаларды мектепке дайындау-баланың барлық өмірін қамтитын жан-

жақты міндет. Оның негізгі аспектісі баланың мектепке психологиялық  
дайындығы болып табылады.  

Психологиялық даярлық құрылымында төмендегідей компоненттерді 
бөліп қарау қабылданған [13]. 

Тұлғалық даярлығы. Баланың жаңа әлеуметтік позиция – мектеп 
оқушысы статусын қабылдауға, оның құқығын біліп, міндеттерін орындауға 
дайындығын қалыптастыру. Бұл тұлғалық дайындық баланың мектепке, оқу 
іс-әрекетіне, мұғалімдерге, өзіне деген қатынасынан байқалады. Тұлғалық 
дайындыққа мотивациялық сфераның белгілі бір даму деңгейі де кіреді. 
Болашақ оқушы өзінің тәртібін, мінез-құлқын, танымдық іс-әрекетін еркін 
басқаруы керек. Және бұл қалыптасқан иерархиялық түрткілер жүйесінде 
мүмкін болады. Сонымен қатар, тұлғалық даярлық баланың эмоциональды 
сферасының даму деңгейін де қарастырады. Бала мектептік оқытудың 
басында, оқу іс-әрекетінің дамуы және өтуіне жағдай туғызатын 
салыстырмалы түрде жақсы эмоциональдық тұрақтылыққа жетуі қажет  

Интеллектуальды даярлығы. Даярлықтың бұл компоненті балада ой-
өрісінің, нақты білімдер қорының болуын қарастырады. Бала бірқалыпты 
және бөлшектенген таңдамалы қабылдауды, қарастыратын материалға 
теориялық тұрғыдан қарау элементтерін қолдана білуді, ойлаудың жинақ-
таушы түрлерін және негізгі логикалық амалдарды түсініп, есте сақтауды 
меңгеруі қажет. Интеллектуальды даярлық балада оқу іс-әрекет саласында 
бастапқы біліктіліктерін, жекелей алғанда, оқу міндетін бөліп алу және оны 
өзіндік іс-әрекетінің мақсатына айналдыру біліктіліктерін қалыптастыруды 
қарастырады. Қорыта келе, мектепте оқытуға интеллектуальды даярлықты 
дамыту мынадай жағдайларды қарастырады деуге болады: 

- таңдамалы қабылдау; 
- аналитикалық ойлау (құбылыстар арасындағы негізгі белгілер мен   

байланыстарды танып-білу қабілеті, үлгіні қайталай алу қабілеті); 
- қоршаған ортаға деген нақты көзқарасы; 
- логикалық есте сақтауы; 
- білімге қосымша күш салу есебінен оны алу процесіне қызығушылық; 
- естіп қабылдау арқылы сөйлеу тілін меңгеруі және белгілерді түсінуге 

және қолдануға қабілеті; 
- қолдың нәзік қозғалысының және көру-қозғалыс үйлесімдерінің 

дамуы. 
Мектепте оқуға әлеуметтік-психологиялық даярлығы. Даярлықтың 

бұл компоненті балаларда құрбы-құрдастарымен, басқа балалармен және 
педагогтармен қарым-қатынас жасауға көмектесетін қасиеттерді 
қалыптастырады. Бала мектепке, балалар ортақ іспен айналысып жатқан  
ортаға келеді. Бұл жерде оған басқа балалармен өзара қарым-қатынас орнату, 
балалар қоғамына ену, басқалармен бірлесе іс-әрекет жасау тәсілдерін жетік 
меңгеруі қажет. Сонымен, бұл компонент балаларда басқалармен қарым-
қатынас жасау қажеттілігін, мектептік оқыту жағдайында мектеп оқушысы 
рөлін орындау қабілетін дамытатын, балалар тобының дәстүрлері мен 
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қызығушылықтарына бағына білуді қарастырады. 
Мектепке психологиялық даярлықты құрайтын компоненттер қатарына 

денелік, сөздік және эмоционалды-еріктік даярлықты жатқызуға болады. 
Денелік даярлық ретінде жалпы денелік дамуын қарастырамыз: 5-6 

жастағы ұл балалар мен қыз балалардың денелік дамуының қалыптылығына 
сәйкес келетін тері жамылғылары мен көрсеткіштері, қалыпты бойы, 
салмағы, кеуде көлемі, бұлшықет тонусы, дене пропорциясы. Көру, есту, 
моториканың (әсіресе қол мен саусақ сүйектерінің ұсақ қимылдары) жағдайы. 
Баланың жүйке жүйесінің жағдайы: оның қозу және тежелу, күші мен 
қимылдауының деңгейі. жалпы денсаулық жағдайы. 

Сөздік даярлық ретінде тілдің дыбыстық жағының бағыттылығы, сөздік 
қор, монологтық сөйлеу мен грамматикалық дұрыстылық түсіндіріледі. 

Эмоционалды-еріктік даярлық баланың мақсат қойып, шешім 
қабылдап, әрекет жоспарын белгілеп, оны жүзеге асыруда күш жұмсауынан, 
кедергілерді жеңіп, балада психологиялық процестердің еріктілігінің 
қалыптасуынан көрінеді. 

Баланың мектепке психологиялық жағынан даярлығын қай қырынан 
алсақ та, баланың бұған дейінгі бүкіл психикалық  дамуының қорытындысы 
отбасы мен білім беру жүйесінің жемісі екендігін оңай көруге болады.  

Балалардың негізгі іс-әрекеті ойын болғандықтан, әсіресе ойын арқылы 
баланың интеллектуалдық және эмоционалдық жағы белсенді дамиды. Ойын 
балалардың қарапайым сипаттағы түсініктері мен іс-әрекет әдістерін 
дамытуға ықпал етеді. Балалар ойын кезінде бақылайды, байқап көреді және 
тәжірибе жасайды, тексереді, талдайды, заттардың ұқсастығы мен 
айырмашылығын, ерекшелігін салыстыра отырып, сұрақтар қояды және 
жағдайларға өзіндік қорытынды жасайды, танымдық іс-әрекеттерінің 
дамуына зор ықпал етеді. Себебі, ойын барысында баланың дене және рухани 
жан дүниесі, ақылы, қиялы дамиды, тұлғалық бейнесі қалыптасады. Ойын 
баланың қоғамдық тәжірибені меңгеру тәсілі, яғни, ол өзгелердің пікірімен 
санасуға, ортақ тіл табысуға, шешім қабылдауға т.б. көптеген әлеуметтік, 
өмірлік дағдыларға осы ойын арқылы қол жеткізеді. Ойын үстінде бала оқып-
біліп жатырмын деген ойда емес, ойнаудамын деген түсінікте болады. 
Сонымен «дамытушы орталықтарда» мақсатты ұйымдастырылған іс-
әрекеттер нәтижесі қалыптасып келе жатырған бала тұлғасына әлеуметтік, 
рухани жағынан өмір сүруіне аса керек қажеттіліктерді дер кезінде 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беріп, оның әрі қарай дамуына жол ашады.  
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А.Г. Муханбетчина 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  В ПРЕДШКОЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
В данной статье рассматриваются условия формирования активности детей в 

предшкольной подготовке посредством развивающей среды. Раскрываются  параметры и 
направления создания развивающей среды, характеризуются компоненты психологической 
подготовки детей к школе. 

Ключевые слова: развитие, среда, активность, предшкола, подготовка, деятельность, игра. 
                                   
 

A. Muhanbetchina 
THE CONDITION OF FORMATION CHILDREN’S ACTIVITY IN PRESCHOOL 

PREPARATION BY MEANS OF THE DEVELOPING ENVIRONMENT 
 
This article describes the condition of formation children’s activity in preschool preparation 

by means of the developing environment. This article deals with the parameters and directions of 
creation of the developing environment. The component of physiological preparation of children to 
school is characterized. 

Key words: development, environment, activity, preschool, preparation, activities, game. 
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ШАРА ЖИЕНҚҰЛОВА БИ МЕКТЕБІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 
 
Аңдатпа. Мақалада қазақ халқының тұңғыш кәсіби бишісі, ұстаз Шара Жиенқұ-

лованың қазақ би мектебінің ерекшелігі анықталып, оның жас ұрпақты тәрбиелеудегі орны 
ашылған. 

Түйін сөз: өнер, хореография, сахна, би қимылы, тәрбие.   
 

Танцует Шара.  
Дочь последнего кочевника Средней Азии – казаха. 
История и современность – в ее характере.  
История и будущее – в поведении.  
Сегодня, как сказали поэты, высокий полдень  
                                                     ее солнечной судьбы.  
Танцует Шара. 
Она исполняет счастливые танцы Востока.  
Танцует Шара.  
Танец счастливой казахской девушки.  

 
(О.Сулейменов. Из поэмы «Казахстан») 

 
Би. Бұл Шараның бүкіл шығармашылық өскен жолының, қалдырған 

өнер соқпағының айнасы іспетті. Жанына нұр шашып, биік белеске бастаған 
ұлттық өнердің мол шұғыласы Шара жүрегін қуанышқа бөлеп келеді. 
«Шараның биі ұршықтан басалады» деуші еді Құрманбек Жандарбеков. Би 
тұнып тұрған поэзия, сұлулық, қазақтың әні де, күйі де, сән-салтанаты мен 
тұрмыс-тіршілігі де содан нұрлы бастау алып жатқандай. Бәйге, көкпар, қыз 
қуу, келін түсіріп, той-томалақ жасауда қанша қимыл бар. Алаша тоқып, киіз 
басып, сырмақ оюдың өзінде қандай әдемілік кездеседі. Бұйығы Шара 
кезінен сол тау мен дала арасында тел өсіп, барлығын жанына тоқып 
бойжетті. Қошқар мен сыңар мүйіздер киіз басуда қалай өрнек тапса, қыран 
қанатының суылы да би тәңіриясына шабыт беретін.  

Қазақ биінің жұлдызы, Қазақ КСР Халық артисі, қазақ КСР Мемле-
кеттік сыйлығының лауреаты Шара (Гүлшара) Жиенқұлованың шығарма-
шылығы халықтық өнердің кең қанат жайып, тамаша дамуына үлкен үлес 
қосып, ұлттық хореографияны әлемдік деңгейге шығарды.  

Қай елдің ғылымында болмасын жеке бір тұлғаны сөз еткенде алдымен 
айтылатыны  сол тұлғаның шыққан тегі, өскен ортасы, заманы. 

Шара 1912 жылы 19 тамызда Верный қаласында (қазіргі Алматы). 
Оның әкесі Баймолда Жиенқұлұлы ағаш дайындаумен айналысқан бай адам 
болған.  Көпбалалы отбасында Гүлшара  өте сүйкімді болып өсті. Шешесі 
Тыныбаланың талап етуімен Шара алдымен медресе, соңынан орыс 
мектебінде оқыды. Сол кездегі қыздарға бұл жәй тән емес еді. Бала кезінен 
тоқыма, би өнерлерімен әуестенеді. Әрқашан да пысық және ширақ, үй 
шаруасындағы қарапайым міндеттерін жылдам бітіріп тастайтын кішкене қыз 
жайлаудағы еркін өмірге жан-тәнімен беріліп кететін. Бала кезінен Шара 
музыканы, әнді сүйді, күйлер мен олар туралы аңыздарды сағаттап 
тыңдайтын. Ұшқыр ойлы, жарқын мінезді ол қозғалысты ойындарды жақсы 
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көретін және оларды өзі жиі де ұйымдастыратын. Ойлап табудан 
жалықпайтын ол жастар арасында беделді болды.    

Туған жерінде еркін тыныстап, ертегілері мен аңыздарына құлақ түре, 
халық әуендерінің ырғағын еркін түсіне, әндері мен билерінде оның байлығы 
туралы айтатынын, бүкіл өмірін соған арнайтынын білмей тұрып, Шараның 
сезімтал жаратылысы халық өнерінің дархан сыйлығын бойына сіңіре берді. 
Орыс мектебіндегі оқудың алғашқы жылдарынан-ақ Шара барлық қоғамдық 
шаралардың белсенді мүшесі болды. Оны бәрінен бұрын сахна қызықтырады.  

1925 жылы-ақ  Шара оқушылар концерттік тобының құрамында ақылы 
концерттерде өнер көрсетеді. Театрмен қызу әуестену, өзіне тоқтаусыз 
тартатын сахна билігі Шараны одан әрі қызықтырып әкетеді. Өзін ән мен 
биде көрсетуге ұмтылу оның рухани қажеттілігіне айналады. Бұрынырақ аты 
Алматыға алмастырылған Верный қаласы 1929 жылдың мамырында Қазақ 
автономиялық республикасының астанасы болды. Жаңа астананың мәдени 
өміріндегі тамаша жаңалықтардың бірі – репертуарында қазақ драматургтері 
М.Әуезов, Т.Жароков т.б. пьесалары жүріп жатқан Қызылордадан (бұрынғы 
астана) көшіп келген қазақ драма театры болды. Театр А.Пушкиннің, 
Н.Гогольдің, Н.Погодиннің, В.Шекспирдің шығармаларын қойды.   

1928 жылдан бастап 1933 жылдар аралығында – Шара ұлттық драма 
театрының артисі. Театрда Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов, Қалибек 
Қуанышбаев, Құрманбек Жандарбеков, Қанабек Байсейітов, Мәлике Шамова, 
Күләш Байсейітова сияқты көрнекті актерлермен қатар қызмет еткен 
жылдардың еңбек жолын жаңа бастаған актер үшін зор маңызы болды. Бірақ 
мұнда да, драма театрының сахнасында да Шара ән салып, би билесем деген 
тілегі тастамайды. Сондықтан 1933 жылы театр жанынан музыкалық студия 
ұйымдастырылғанда, ең бірінші мүшелердің қатарында вокал және 
үйлесімділік сабақтарын ала бастайды.  

1934 жылы студиялықтар «Айман-Шолпан», «Шұға» пьесаларын қояды 
және өздерінің ең жақсы спектаклі – «Қыз Жібек» операсын жасап шығарды. 
Сол жылы музыкалық студия Мемлекеттік музыкалық- драмалық театр 
болып құрылды. Бұл жыл оның шығармашылығындағы ең тамаша жыл 
болды. Оның шынайы талантын ашқан музыкалық театрға келуі, 
балетмейстер А.Александровпен кездесуі оның өнеріндегі жолын айқындап 
берді – балет артисінің, ұлттық хореографияны белсенді жасаушының жолы.  

Бишінің көрікті сыртқы келбеті; іскер жігерлілігі биші қолының 
ғажайып нәзік үйлесімділігімен реңдене түседі. Қоюшылар Али Ардобустың, 
М.П.Арцибашеваның би әдістерін еркін түсініп, орыс және өзбек билерінің 
қимылдарымен алмастыра отырып, Шара тек қазақ хореографиясына ғана тән 
мүлдем жаңа сипаттар жасады.  

1938 жылы тұңғыш ұлттық балет «Қалқаман-Мамыр» спектаклінің 
премьерасы өтті, балеттің музыкасын жазған композитор В.Великанов, Шара 
осы балетте Мамырдың бейнесін сомдады.  

1938 жылы Шара Жиенқұлова қазақтың ең алғашқы «Амангелді» 
көркем фильміндегі басты кейіпкер – Балымның рөліне шақырылады. 
Ленинград киностудиясында жүргізілген кино түсірілімі кезінде биші қазақ 
билерінің қойылым үшін шақырған И.А.Моисеевпен қоян-қолтық шығарма-
щылық ынтымақтастықта жұмыс істейді. И.Моисеевпен бірге жұмыс істеуі 
бишінің одан арғы шығармашылық жолын айқындап берді.  
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1940 жылы Қазақтың мемлекеттік Жамбыл атындағы филармония-
сының жанынан ән-би ансамбілі құрылды. Республиканың үкіметі әртіске 
қолдау көрсетті. Ш.Жиенқұлованың 1940 жылдан 1966 жылға дейінгі 
шығармашылық қызметі осы ансамбльмен сабақтас: ол осы ұжымның 
көркемдік жетекшісі де, жеке бишісі де болып қызмет атқарды. Бишінің 
репертуарында – қазақ және әлем халықтарының билері. Қазақ билерін 
дайындау кезінде биші халық шығармашылығын кеңінен қолданып, 
ұлтымыздың тұрмысын, ғұрыптарын, салт-рәсімдерін мұқия зерделеді: би 
қимылдары аңыздардың, өмірден байқағандарының негізінде туындады. Биші 
сомдаған билер ешқашан өзінің тартымдылығын жоғалтқан емес және олар 
қазақ хореографиялық өнерінің классикалық дүниесіне айналды. Олар -  қиял 
мен елестетуден  пайда болған ұмытылмайтын «Тәттімбет», «Айжан қыз», 
«Қара жорға» билері еді.  

1965 жылдан 1975 жыл аралығында Шара Жиенқұлова педагогикалық 
қызметпен айналысады. Алғашында Алматы хореографиялық училищесінің 
халық би бөлімінің меңгерушісі, соңынан оның директоры болды. Педаго-
гикалық қызметінің бұл жылдары оған көп қуаныштар мен қынжылулар 
әкеледі. Ш.Жиенқұлова училищеде қызмет істеген алғашқы күндерінен-ақ 
алдына міндет етіп балет мектебі үшін бөлек ғимараттың салынуына қол 
жеткізуді қояды (Ол жылдары хореографиялық училище Алматы мемлекеттік 
Құрманғазы атындағы консерваторияның екінші қабатында орналасқан еді). 
Училищенің жаңа ғимаратын салуды өтініп ол тоздырған табалдырықтар өз 
жемісін берді, құрылыс басталды. Қазір қазақтың тұңғыш ұлттық бишісі 
Шара Жиенқұлованың қажырлы еңбегінің арқасында еліміздің хореогра-
фиялық өнерінің өзінің ғимараты, өзінің мектебі бар, онда күннен күнге, 
жылдан жылға хореографияның жас таланттары өздерінің шеберлігін 
шыңдайды. Шәкірттерді іріктеп алу кезеңдерінде олардың тек бишілерге тән 
мүмкіндіктері мен дене бітіміне ғана мән бермей, бет-әлпетіне де аса зор 
көңіл бөлген еді.  

Шара Жиенқұлова би өнерін тек бір өзі ғана игеріп, бір өзі ғана сахнада 
билеуді мұрат тұтқан емес. Шәкіртсіз ұстаз – тұл. Өнер биігіне көтерілген 
сайын, өнер құпиясына молынан қаныққан сайын, оның тылсым сырларын 
өзінен кейінгі жастарға үйретуге бел шеше кірісті.  

Шара – абзал ұстаз, ұжым жетекшісі болды. Ол  бишілік-практикалық 
жұмысына теориялық педагогикалық жұмыстарды ойдағыдай ұштастырып 
келді. Оның педагог-балетмейстерлер мен жас орындаушыларға арналған 
«Қазақ билері» (1955), «Тайна танца» (1980), «Өмірім менің - өнерім» (1983),  
«Сымбат» (1987), «Танцы друзей»  (1989) атты көптеген кітаптары жарық 
көрді.  

Қазақ биі негізінен қол, бас, мойын, көз, иық секілді түрлі дене 
мүшелерінің қимылдарымен биленеді. Ал оны біз қиюын тауып, үйлестіре 
білсек, қазақтың ұлттық биінің өз ерекшелігі танылады. Шара бұл жөнінде 
«Би туралы сабақ» деген кітап жазды және сол кітап бойынша мектепте сабақ  
жүргізді. Сонымен қатар, оған өз елінің тұрмысын, тарихын, әдет-ғұрпын, 
салт-санасын, дәстүрін зейін қойып үйрене білуіне де өте көп пайдасы тиді. 
Әсіресе, ел арасында гастрольдік сапармен шығуының көмегі өте зор болды. 
Сонда оның назар аударғаны – Оңтүстік Қазақстан халқының киімі мен 
музыкасынан солтүстік Қазақстан тұрғындарының киімі мен музыкасының 
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айырмашылығы болғаны. Шара кәрі құлақ қариялардың әңгімелеріне ден 
қойып, хиссалар, ертегілер, өлеңдер, ән-күйлер тыдады. Бұлар оның халық 
қазынасынан нәр алған өнерінің өсуіне көп жәрдемін тигізді. Сөйтіп бұл 
билер басқа туысқан халықтар биінің қатарынан өз орнын алып, заңды түрде 
«Қазақ биі» деген атқа ие болды. Көп жылдар бойы тынымсыз тірнектеп 
жинап, моншақтай теріп жүріп жетпіске тарта қазақтың ұлттық билерін 
шығарды, қырық биді сахнаға қойды. Оның ішінде жеке билер де, топтасып 
орындайтын билер де бар. Мұның бәрі ұлттық негізге құрылған, мазмұн-мәні, 
идеясы анық, билік нақыш-өрнегі сұлу, нәзік, әрі түсінікті билер. Шара 
билерінде батысқа және шығысқа еліктеушілік болған жоқ, оның еңбегінде 
ұлттық мінез әркез сақталды.   Билері, оның ішінде қазақ билері арқылы  жас 
ұрпақ  қазақ халқының тарихымен, мәдениетімен, әдет-ғұрпымен, салтымен, 
ұрпақтан-ұрпаққа мұра боп келе жатқан қасиетті дәстүрлерімен танысады. 
Шара апамыз құрып беріп кеткен қазақ би мектебі жастарымызды әдемілікке, 
адамгершілікке, парасаттылыққа тәрбиелеуде орасан зор рөл атқарады.       

Би өнерінің өзінде адамның пластикалық жарасымының дамуына әрі 
үйлесімді жәрдемдесетін қасиеттер бар. Оқушылар би үйірмесіне қатысу 
арқылы ең алдымен денсаулығын нығайтады. Жеңіл қимылдауға, 
шапшаңдыққа, қажырлыққа, кеңестікте бағыт ұстай білуге жол ашады, 
қимылдың формасы мен бағытының дұрыстығын сезіне білуге тәрбиелейді. 
Би – денесінің сымбатты болуына, жүргенде бұралаң-қисалаңсыз, оғаш 
сөлекеттсіз болмауына мүмкіндік жасайды. Сонымен қоса мектеп 
қабырғасындағы ұжымдық биге үзбей қатынасып жүретін балалармен, 
қыздардың бір-бірімен еркін әңгімелесіп, өзара қысылмайтындағын, сыпайы 
келетінін аңғарамыз. Шара Жиенқұлова өзінің «Сымбат» деген кітабында 
былай дейді: «Би өнерінің әліппесі ең алдымен денені түзу ұстап үйренуден 
басталуға тиіс. Кейбір жастардың жүріс –тұрысы сөлекеттеу болып келеді. 
Мәселен, денесін былық-сылық бос ұстап, екі иығын ретсіз қомдап, қолдары 
епетейсіз салбырап, мойнын ішіне тартып бүкірейтіп жүретіндер бар. 
Әсіресе, қыз балалардың жүрісі өте әсем болғаны жөн. Мысалы, екі аяқтың 
ұшын ішке қаратып шалыс жүріп әдеттенгендіктен, кейбір қыздардың 
аяқтары «қисық» көрінуі әбден мүмкін. Мұны түзеп, қалыпқа келтіру 
адамның өз қолындағы іс» [1, б. 28].   

Шара Жиенқұлова қазақ биіне көптеген мазмұнды қазақ қимылдарын 
енгізді. Олар:  

1. Қазақтың қолөнер үлгілерінен туындайтын би қимылдары; тұмар-
ша, қошқар мүйіз, сыңар мүйіз, киік мүйіз, арқар мүйіз, тарақ, ирек, қурай 
гүл, шаңырақ, шынжыр жол, ашамай, қияқ гүл, құс мұран, үкі аяқ, көбелек, 
құс қанаты, ай қияқ, жұлдыз, қос өркеш, қос жылан.  

2. Тұрмысқа байланысты туындайтын би қимылдары; сәлем (әйелдер), 
сәлем (ерлер), сәукеле, түбек, торсық, кебеже, кереге көз, құрт сығу, 
беташар, айна, бота мойын, арқан, ожау, ою, ши орау, саба пісу, тары түю, 
киіз басу, жүн сабау, алатау, ұршық, өрмек, қазақ үй, тақия.  

3. Ерлердің іс-әрекетінен туындайтын би қимылдары;  ақын, қосаяқ, 
малдас құру, алтыбақан, насыбайшы, бүркіт, теңселме, тізе бүгу, ақ 
сандық, көк сандық, тең арқалау, шалғы, аударыспақ.  

4.  Қазақтың ұлт ойындарынан туындайтын би қимылдары; күрес, 
садақ ату, күміс ілу, атқа міну, сайыс, ат шабыс І түрі, ат шабыс ІІ түрі, 
ат шабыс ІІІ түрі, ат шабыс ІV түрі, ат шабыс V түрі.  
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5. Домбыра аспабына байланысты туған би қимылдары; отырыс, 
домбыраны жоғары көтеру, домбыраны тік ұстау, домбыраны оңға ұстау, 
домбыраны алға ұстау.  

Шара би қойылымдарында сол халықтың тұрмыс-тіршілігін, әдет-
ғұрпын тағы басқа ұлттық ерекшеліктеріне тән қимылдармен өрнектеді. 
Мысалы, «Айжан қыз» - жеке би. Құрманғазының күйіне қойылған. Бірде 
қазақтың атақты үш халық күйшісі кездеседі. Оның бірі домбырашы Айжан 
қыз екен. Ол өз ортасында өжет қыз атаныпты. Дарынды, ешқандай қорлық-
зорлыққа мойын ұсынып қорықпай, ескі салт дағдыларына бағынбай тойда, 
жиында, сауық кештерінде домбыра шертіп, күй шығарады екен. Соған орай, 
оның өнерін де халық сүйсіне тыңдайды. Кезінде Құрманғазымен кездесіпті. 
Оның осындай ашықжарқын алғыр мінезіне, өнеріне сүйсінген Құраманғазы 
«Айжан қыз» деген күй арнап шығарды. Би осы күйдің ырғағына қойылды. 
Шара би миниатюрасында жастық шақтың салтанат құруын көрсетеді. 
«Айжан қыз» биінің бірінші бөлімінде нәзік, биязы қыздың тал бойындағы 
ерекше әсем қимыл баяндалса: екінші бөлімінде жігерлі, қажырлы 
домбырашы қыздың буырқанған күш-қайратын күйдің тартқан сәтіндегі 
саусақтарының көз ілеспейтінқимылын, орындау шеберлігін, қызу 
қандылығын, тебіреніс толқынын көрермендердің көз алдына анық елестетіп 
беруше Шара апа көп күш салған болатын.  

«Қос алқа» - қыз бен жігіттің жұптасып билеуіне арналған би. «Қос 
алқа» Дәулеткерейдің күйі. Күй өзегіне дала қызғалдағындай құлпыра өскен 
ерке қыздың сүйген жігітімен өзен бойында кездесу сәті алынған. Ат суарған 
боп су басына келген жігіттің де жүрегі лүпілдеп қызды күтіп тұрады. 
Ынтыққан қос жүректің мөлдір махаббатын  бар аймақ құптағандай: судың 
ағысы да, кешкі самал желдің сыбдыры да қуаныш күйін тартқандай муызка 
болып естіледі. Асыға күткен қызы жүрегінің дүрсілі, құлағындағы сырғасы 
мен мойнындағы қос алқаның сылдыры қол ұстасқан қыз бен жігіттің би 
ырғағына айналды.  

Құрманғанзының атақты «Сарыарқа» күйін алғаш рет тыңдағанда Шара 
апаға кең далада жосылған арғымақтардың шабысы, қыз қуу ойыны бірден 
көз алдына келеді. «Сарыарқа» күйіне би шығару  апамыздың көпке дейінгі 
сәті түсіп, іске аспай жүрген арманы болған еді. Сөйтіп күй ырғағына «Қыз 
қуу» биін бір үлкен концертте  шағарады. Оны Шара өзі билеп шығады. Би 
көрермен  қауымның құптауына ие болды. Шара оны қай сахнада билесе де 
үлкен табыспен өтіп жүрді.  

Шара апамыздың өте әсем биінің бірі - Латиф Хамидидің әніне 
қойылған «Қазақ вальсі». Осы шығарманы біз әншілеріміздің орындауында 
сан рет естіп жүрміз. Ал Шара «Қазақ вальсін» би тілінде өзінше баяндайды, 
музыкаға сай толқыған би кестелерін тоқиды, әдемі, қызғылықты би қимыл 
композициясын жасайды. Кейде кербез, кейде ұршықша үйірілген әсем дене 
қимылдары, бет мимикасы арқылы  биші қазақ жастарының шаттық көңіл-
күйін, бақытты өмірін бейнелейді. Шара өзі орындауға тиіс вокалдық-би 
сценарилерінде, хореографиялық суреттемелерде бүгінгі күннің рухын беруге 
көп көңіл бөлді.   

Репертуарындағы әртүрлі ұлттар билерімен қоса Шара қазақтың әр 
алуан сипаттағы халық әндерін де биге қосады. Әндер ырғағына, мақамына 
қарай билеп қана қоймай, әндердің сөздеріне орай түрлі-түрлі мимикалар 
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жасап, ойнай да алады. «Молдабай», «Нақ-нақ», «Жариям айдай», «Қыздар-
ай», «Әне, гүл-гүл тамаша», «Бипыл», «Сәулем-ай», «Мерген» т.б. сияқты 
халық әндерін әсем түрлентіп орындағанда, жұрт мейлінше разы боп, 
рахаттанып қалатын еді. «Мен бидегі барлық жаңалық пен жақсылыққа 
құштармын. Бірақ бірінші кезекке өзімнің ұлттық биімді қоямын. Әрбір 
азамат өз халқының өнері үшін титтей де болса үлесін қосуы керек. Сонда ол 
өз халқының ұрпағы болмақ» - деген  Шара апамыздың жас ұрпаққа 
қалдырған керемет өсиеті бар  [2, б. 109].  

Сонымен, Шара Жиенқұлованың сиқырлы сазды ұлттық би мектебі жас 
ұрпақты жарасымды етіп тәрбиелеудің аса пәрменді құралы, бұл – 
адамгершілік пен көркемдік сезімнің дамуында үлкен рөл атқарады.  Оның би 
мектебін оқып үйрену жас ұрпақты иманжүзділік пен көркемдік дәстүрлерге 
баулып, халықтың рухани әлеміне терең бойлатады.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. История развития педагогической мысли свидетельствует о том, что 

проблемы эстетического воспитания молодежи были актуальными всегда. Они волновали умы 
просветителей прошлого, не потеряли своей значимости и на современном этапе развития 
общества. С уровнем эстетической воспитанности граждан исследователи связывают 
прочность осуществляемых реформ, прогрессивный характер развития государства. Именно 
это обстоятельство является показателем актуальности проблемы нравственно-эстетического 
воспитания учащейся молодежи. 

Ключевые слова: воспитание, хореография, искусство, эстетика, культура. 
  
Эстетическое воспитание предполагает общую эрудированность 

личности в области национальной культуры, приобщение ее к народному 
искусству - песенному, танцевальному, хореографическому, изобразитель-
ному, декоративно-прикладному - данный аспект воздействия на личность 
является особенно актуальным в современном образовании. Актуальной 
становится проблема повышения эффективности влияния эстетического 
воспитания не только на интеллект, но и на чувства молодежи, ее духовный 
мир. Учитывая это, важной проблемой является формирование в человеке 
самостоятельного отношения к действительности и искусства, содействие 
развитию и образованности личности, привлечение ее к духовным, 
национальным и общечеловеческим ценностям, а также к художественно-
творческой деятельности. Следовательно, особую актуальность именно 
сегодня приобретает тезис "От человека образованного - к человеку 
культуры", определяющий возрождения национальной интеллигенции, созда-
ние внутренних предпосылок для развития творческой индивидуальности. 

Наряду с этим отметим, что теоретические и методические аспекты 
использования воспитательного потенциала семейных традиций в процессе 
формирования у молодежи эстетической культуры еще недостаточно 
разработаны. Осуществление анализа современного состояния эстетического 
воспитания молодежи, разработка образовательных программ подтверждают, 
что этот резерв народной культуры не всегда используется должным образом. 

Способность юношеского возраста к глубокому, эмоциональному, 
адекватному восприятию обусловлена развитием самосознания и 
обогащением эмоционального мира, которые вызывают у юношей и девушек 
множество новых эстетических переживаний. В этом возрасте школьники 
стремятся найти и понять истину. Как показывают психолого-педагогические 
исследования, с наступлением духовной зрелости ученики обращаются к 
искусству по нравственным вопросам. Но они готовы также и к усвоению 
достаточно сложных теоретических знаний. В этом возрасте усиливается 
ценностно-ориентационное деятельности сознанию, поиск смысла жизни, 
самостоятельное определение всех моральные, политические, эстетических 
идеалов. У старшеклассников проходит интеллектуализация восприятий. 
Восприятие искусства у старших школьников приобретает самостоятельного 
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характера. Они стремятся обосновать свои пристрастия и идеалы в области 
искусства на основе теоретических знаний и путем логических размышлений: 
сознательно мотивируется цель, отмечается настойчивое стремление достичь 
ее, оценить явление с позиции критерия, основанного эстетической 
закономерностью. [1, c.93]. 

Именно в юношеском возрасте проходит становление эстетического 
сознания учащихся. Вследствие этого, у старшеклассников нередко наблю-
даются резкие изменения в поведении, серьезные эстетические переориен-
тации, что делает особенно важным момент эстетического воспитания и 
образования, обогащение учащихся широким кругозором историко-
культурных знаний об искусстве, принципам общечеловеческой морали.  

История развития педагогической мысли свидетельствует о том, что 
проблемы эстетического воспитания молодежи были актуальными всегда. 
Они волновали умы просветителей прошлого, не потеряли своей значимости 
и на современном этапе развития общества. С уровнем эстетической 
воспитанности граждан исследователи связывают прочность осуществляе-
мых реформ, прогрессивный характер развития государства. Именно это 
обстоятельство является показателем актуальности проблемы нравственно-
эстетического воспитания учащейся молодежи. 

Само понятие «воспитание» определяется как управляемый педагогами - 
профессионалами процесс последовательного и неуклонного восхождения 
ребенка к достижениям культуры в целях максимального развития всех 
потенциальных способностей личности ребенка и во имя счастья жизни 
подрастающего человека, организуемого как взаимодействие с миром на 
уровне современной культуры . 

Яркую и образную характеристику воспитанию в древней Греции дал 
Гомер в поэмах «Илиада» и «Одиссея»: воспитанники находились под 
присмотром наставников, которые прививали им навыки красноречия, 
письма, владения музыкальными инструментами, военным искусством. 

Об обучаемости и необходимости освоения нравственности говорил 
древнегреческий философ Гераклит: «Всем людям дано познавать самих себя 
и быть целомудренными». По Гераклиту, человек должен хорошо 
представлять свои собственные качества, способности, в соответствии с 
которыми он управляет своими поступками и поведением. 

Особый интерес представляют идеи о воспитании Демокрита. Философ 
придавал большое значение формированию у молодежи трех основных 
навыков: «хорошо мыслить, хорошо говорить, хорошо делать». И для этого 
необходимы постоянные упражнения: «Хорошими людьми становятся скорее 
от упражнения, нежели от природы..., воспитание перестраивает человека» 
[3, c. 383]. 

Интерес представляют поучительные фразы, которые встречаются в 
древних письменах. К примеру, в Антологии педагогической мысли 
Казахстана читаем: «Самые ранние образцы письменности дальних предков 
современных казахов называются орхоно-енисейским или древнетюрским 
руническим письмом. Среди таких письменных памятников наиболее 
известны надписи на камнях в честь Бильге-Кагана и его брата полководца 
Кюль-Тегина (VI в.)... В педагогическом плане особого внимания 
заслуживают следующие строки этих надписей: «Слушай внимательно, 
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сообрази глубоко», «Мой брат сделал меня человеком» и др.» [3, c. 383]. 
Вопросы нравственно-эстетического развития человека аль-Фараби 

рассматривал, связывая музыкальное искусство и науку о воспитании. Он 
полагал, что в формировании личности очень важно развивать способности, 
интеллект, моральные качества, поощрять стремление к творчеству. «Человек 
стремится всем своим существом к счастью, к прекрасному и достигает 
счастья только тогда, когда ему присуще прекрасное и он способен к 
сохранению этого прекрасного» [2, c. 623]. 

В исследовании проблемы нравственно-эстетического воспитания 
молодежи нельзя не отметить труды Жан-Жака Руссо. Участвуя в 1749 году в 
конкурсе Дижонской Академии, он написал трактат на тему: 
«Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?», в 
котором обличал старый общественный уклад, где наблюдалось много 
социальной несправедливости. Ж.Ж. Руссо считал, что человек от природы 
добр, равноправен, он создан для счастливой жизни. В последующих 
произведениях философ, рассматривая вопрос о человеческой сущности, 
особое значение придает воспитанию, которое должно было основано на 
принципах гуманизма, бережного отношения к природе, формирования 
нравственных привычек и поступков. 

Казахский народ чтит имя великого философа, акына и просветителя 
Абая. В его произведениях подвергается беспощадной критике невежество, 
духовная нищета и, наоборот, возносятся качества людей, определяющиеся 
высокой нравственностью, творческими способностями и трудолюбием. 
«Человек не должен увлекаться щегольством, ибо, поддавшись соблазну 
однажды, он не сможет легко побороть его, а значит, потеряет свой облик. 
Красивым и сильным делает человека его ум, эрудиция, честь и обаяние. 
Больше ничто. И глуп тот, кто хочет возвыситься иным путем», - пишет Абай 
в «Словах назидания» [3, c. 383]. 

Много ценных идей в аспекте нравственно-эстетического воспитания 
содержат произведения В.А. Сухомлинского. «Воспитание моральных, 
интеллектуальных, эстетических чувств в их тесной взаимосвязи имеет 
практическую целенаправленность: научить молодого человека управлять 
своими желаниями, сознательно ограничивать их, быть властелином 
желаний, воспитывать в себе благородные человеческие потребности», - 
пишет известный педагог советской эпохи.  

Современный этап развития общества характеризуется формированием 
граждан ХХI века, где стоит острая необходимость нравственно-
эстетического образования. 

Известно, что общечеловеческие ценности формируются через 
взаимодействие семьи, школы и общества. Нынешнее поколение выросло в 
эпоху рыночной экономики, где коренным образом поменялись отношения 
между людьми, что отразилось на ценностных ориентациях молодежи. В 
обществе получило распространение отношение людей друг к другу, 
основанное на принципе: «ты - мне, я - тебе». Соответственно, у молодых 
людей стали все больше проявляться качества прагматического толка. Имеет 
место индивидуализм, граничащий с жесткостью, а то и с жестокостью. В 
отношениях с родителями наблюдаются случаи потребительской психологии, 
стремления собственного благополучия, карьерного роста любой ценой, 
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возможно, легким путем, не требующим большого труда. 
Изучение проблемы формирования нравственно-эстетической воспи-

танности учащейся молодежи (школьников, студентов) показывает, что 
необходимо направить учебный процесс на использование форм, методов и 
средств обучения с содержанием высоких нравственных понятий, эстети-
ческих ценностей, наглядного представления достижений мировой культуры. 

Любой учебный предмет: математика или литература, история или 
география, каждый из них несет смысловую нагрузку, определяющую 
нравственно-эстетический потенциал урока. Эстетика гармонизирует и 
способствует развитию духовной сферы человека, творческого отношения к 
деятельности, формированию нравственных поступков. Научить молодого 
человека воспринимать красоту природы с бережным к нему отношением, 
формировать ответственность за красоту окружающей среды, способствовать 
овладению культурой общения и этикой поведения - задачи нравственно-
эстетического воспитания учащейся молодежи. [4, c.208]. 

Следует отметить, что все еще остаются в тени исследовательские 
проблемы формирования у молодых людей грамотного восприятия музы-
кального искусства, классического наследия прошлого. В особенности это 
касается песенного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 
Зачастую молодежь исполняет песни, не имея достаточных знаний языка для 
понимания содержания текста. Проблема взаимоотношений чувственных и 
рассудочных знаний является чрезвычайно важной в нравственно-
эстетическом воспитании молодежи. 

Данная проблема тесно связана со следующей. На мой взгляд, требуют 
глубоких исследований принципы разработки учебников, учебно-методи-
ческих пособий, где задачи нравственного содержания должны тесно взаимо-
действовать с эстетическим изложением материала. Учебник, характери-
зующийся как объективно-научный, ценностно-ориентированный и эстети-
чески оформленный, нацелен на формирование широких познаний в соче-
тании с эстетическим отношением к учебно-познавательной деятельности. 

В решении проблемы нравственно-эстетического воспитания учащейся 
молодежи важное значение имеет самообразование и самовоспитание. 
Профессиональная деятельность педагогов определяется направленностью 
обучающегося на самообразование в аспекте духовного развития, 
самосовершенствования, самоактуализации сил и способностей. 

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание 
молодежи. Оно приобрело широкое распространение в дошкольных 
учреждениях, общеобразовательных школах, вузах. Хореографические 
отделения в школах искусств и хореографические школы показали себя на 
практике как перспективная форма эстетического воспитания детей и 
подростков, в основе которой лежит приобщение их к хореографическому 
искусству. Оно обеспечивает более полное развитие индивидуальных 
способностей детей, и поэтому обучение в хореографических коллективах 
должно быть доступно значительно большему кругу детей и подростков. Они 
любят искусство танца и посещают занятия в течение достаточно 
длительного времени, проявляют настойчивость и усердие в приобретении 
танцевальных знаний и умений. Используя специфические средства 
искусства танца, заинтересованность детей, преподаватели хореографии 
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имеют возможность проводить большую воспитательную работу. 
 Итак проблемы нравственно-эстетического воспитания требуют 

комплексного подхода к изучению, учета всех факторов, имеющих 
воздействие на учащуюся молодежь, создания эффективных условий для 
формирования качеств нравственного поведения и высокой культуры 
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Қ.Д. Айтқалиева, Қ.Қ. Қадырбекова 
ЖАСТАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕСІНІҢ КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Педагогикалық ойдың дамуының тарихы жастардың эстетикалық тәрбиесінің 

мәселелері әр кез  көкейкесті болғанын  айғақтайды. Бұл мәселе бұрынғы ағартушыларды да 
ойландырды және қоғам дамуының қазіргі кезеңінде де өзінің маңызын жойған жоқ. 
Азаматтың эстетикалық әдептілігінің деңгейімен зерттеушілер реформаның мыктылығын, 
мемлекеттің дамуының озық деңгейімен байланыстырады. Сол жай-жапсарлар оқушы 
жастардың адами-эстетикалық тәрбие мәселесінің өзектілігінің көрсеткіші болып табылады. 

Түйін сөз: тәрбие, хореография, өнер, эстетика, мәдениет. 
 
 

K. Aitkalieva, K. Kadyrbekova 
ISSUES OF THE DAY OF AESTHETIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE 

 
History of development of pedagogical idea testifies that problems of aesthetic education of 

young people were actual always. They worried the minds of enlighteners of the past, did not lose the 
meaningfulness and on the modern stage of development of society. To the level of the aesthetic 
breeding of citizens researchers bind durability of the carried out reforms, progressive character of 
development of the state. Exactly this circumstance is the index of actuality of problem of morally-
aesthetic education of studying young people. 

Key words: Education, choreography, art, aesthetics, culture. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация. Целью статьи является обоснование актуальности социально-педагоги-

ческого проектирования учебной деятельности. Задачами представленной статьи явились:  
определение сущности понятия «социально-проектная компетентность бакалавра экономики»; 
характеристика педагогических условий формирования определяемого качества; описание  
педагогического эксперимента и результатов по организации исследуемого процесса. Автор 
использовал методы научного анализа  и синтеза, педагогического наблюдения. 

Ключевые слова: педагогика, условия, формирование, проект, компетентность, 
бакалавр, экономика.  

 
Социально-экономические условия, характерные для современных 

преобразований на пути интеграции в мировое сообщество, определяют 
общественные требования к личности специалиста и непосредственно воз-
действуют на систему высшего образования. Задача подготовки профессио-
налов для основных сфер человеческой деятельности приобретает особую 
актуальность и предъявляет современные требования к компетенциям 
специалистов [1, с. 51-59].  

Качество профессиональной подготовки бакалавра экономики, должно 
учитывать, что их деятельность связана в первую очередь, со сферой 
принятия экономических решений в условиях изменяющейся рыночной 
конъюнктуры, риском, большими информационными потоками. В связи с 
этим, мы определяем социально-проектную компетентность бакалавра 
экономики как интегративное  личностное качество, включающее знание 
основных экономических законов, методов социально-экономического 
проектирования, умений разрабатывать социально-экономические проекты 
(целеполагания, моделирования, прогнозирования, планирования, оценки 
качества проекта), сформированность которых, обеспечивает полноту 
выполнения будущими специалистами профессиональной деятельности в 
предметном и социальных контекстах.  

В рамках теоретико-экспериментального исследования нами было 
выдвинуто предположение о том, что процесс формирования социально-
проектной компетентности бакалавра экономики будет наиболее эффек-
тивным при создании и реализации следующих педагогических условий: 

- включение бакалавра в проектирование индивидуального образова-
тельного маршрута, обеспечивающее проектное мышление и положительные 
мотивы стать компетентным специалистом; 

- обогащение содержания экономического образования на основе 
включения знаний о сущности проектной деятельности в изучении эконо-
мических законов, что актуализирует экономическое и проектное мышление 
студента; 

 
- реализация в образовательном процессе проектных и модульных 

технологий, способствующих формированию проектных умений.  
В соответствии с уровнем сформированности критериальных показа-
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телей социально - проектной компетентности бакалавра экономики был 
проведен теоретико-методологический анализ проблемы, анализ учебной 
деятельности бакалавров экономики в Акбулакском филиале Оренбургского 
государственного университета.  В эксперименте участвовало 123 студента      
1-4 курсов специальности «Экономика»-бакалавриат.  

Дискуссии на темы «Что изменилось в профессии экономиста в 
современных условиях?», проведенная со студентами экспериментальной 
группы, пробудила познавательную и творческую активность. Студенты 
провели встречи и беседы со специалистами (людьми, состоявшимися в 
профессии, успешно организовавшими бизнес), учебные экскурсии на 
предприятия. Кроме того учебная практика позволила обозначить требования  
к профессии экономиста, актуализировать необходимость владения 
экономическими знаниями, выявить специфику работы экономиста, характер 
принимаемых нестандартных решений в условиях риска. Все это позволило 
проблематизировать поиск способов успешной реализации в профессии 
каждого из них, избрать социально-экономическое проектирование как один 
из таких способов.  

Одновременно мы стремились создать условия для «индивидуальной 
образовательной культуросообразной траектории» бакалавра в соответствии 
с квалификационной характеристикой профессии и профессиограммой 
экономиста [2, с. 35-39]. Мы делали ставку на систему ожиданий студентов, 
придание студентом деятельности личностного смысла.  

В ходе эксперимента студенты детально изучили логику и содержание  
дисциплины, составили графики самостоятельной работы по отдельным 
темам. В самом содержании образования мы стремились к эффективному 
структурированию курса, учитывающему его фундаментальный и приклад-
ной компоненты, современную значимость для общества, конкретного 
региона, индивидуальных потребностей учащихся. Перед студентами была 
поставлена задача: создать модули самообразовательной деятельности, 
разработать вопросы для самопроверки знаний. Кроме того, за бакалавром 
оставлялось право выбора вида варианта промежуточного контроля знаний: 
компьютерное тестирование, защита проекта, аудиторная письменная работа. 
Студенты создавали индивидуальный образовательный маршрут, основан-
ный на личностных смыслах и ценностях, потребностях и мотивах. Посредст-
вом этого формировался опыт ценностного отношения бакалавра к будущей 
профессии, к предметам и средствам проектирования, обуславливающий 
эмоциональное восприятие фактов и явлений социальной реальности, 
проявляющийся в качествах личности - проектное сознание и проектное 
мышление, установка на творческую проектную деятельность.  

В рамках формирующего эксперимента мы создавали метапредмет, 
включающий в себя инвариантное и вариативное содержание курса 
«Экономическая теория» качественно отличающееся от содержания 
обычного учебного курса тем, что смысловое поле объектов познания в нем 
выходило за рамки традиционной учебной дисциплины и располагалось на 
метауровне. Были разработаны вариативные компоненты учебных программ 
по дисциплине. Мы ввели в ее содержание  знания о проектной деятельности 
(с ее содержанием и структурой) и способами ее осуществления; опыт 
осуществления проектной деятельности, предполагающий практическое 
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применение проектных знаний.  
Реализация данного педагогического условия позволило перейти к 

понятию «открытого содержания образования» как непрерывно изменяю-
щейся среды, включая экономическую, социальную среды, наиболее опера-
тивно отражающие эти изменения [3, с. 25-31]. Вариативная составляющая 
базировалась на использовании в образовательном процессе перспективных 
достижений в области проектных технологий, отражающих инвариантность 
видов и способов познания экономической теории. Тем самым обеспе-
чивалась возможность получения бакалаврами личного образовательного 
продукта (в виде проекта), где играет роль не объем изучаемого материала, а 
его содержание и результаты для повышения уровня учебной мотивации и 
продуктивности  организуемого образовательного процесса. 

Наиболее адекватными, с точки зрения эффективной организации 
исследуемого процесса, формирования социально-проектной компетент-
ности, явились личностно-ориентированные образовательные технологии: 
проектное, модульное и проблемное обучение. Следует отметить, что 
проектное обучение является одним из самых эффективных способов 
формирования социально-проектной компетентности.  

Результатом проектной деятельности бакалавра стало формирование 
определенной системы умений: целеполагания и осуществления выбора; 
выявления, формулирования проблемы и нахождения оптимального пути ее 
решения; организации самостоятельной, поэтапной проектной деятельности; 
поиск, анализ и переработка необходимой информации; участия в 
совместном принятии решения; саморефлексии; ответственности за принятое 
решение. 
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ТИІМДІЛІГІ 
 
Бұл макалада зерттеу проблемасының  өзектілігі көрсетілген, экономика бакалврының 

әлеуметтік-жобалау құзыреттілігіне түсінік береді. Сапаның қалыптасуының педаогогикалық 
шарттары сипатталады. Зерттеу нысаны бойынша педагогикалық эксперимент нәтижесі 
баяндалады.   
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The purpose of the article is justification of social - pedagogical projecting relevance of 

educational activity. The objects of provided article are definition of Bachelor of Ecоnomics social 
projecting competency concept, characteristics of pedagogical conditions during development of 
defined values, description of pedagogical experiments and its results on organization of research 
process. The author applies methods of scientific analysis, synthesis and pedagogical observation. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативной ком-

петентности будущего учителя начальной школы, которая является важной частью проблемы 
формирования его профессионально-значимых качеств. В центре внимания находятся 
используемые на занятиях инновационные интерактивные методы и приемы, способствующие 
оптимизации профессиональной речевой подготовки студентов. Описаны результаты 
диагностики коммуникативной компетентности студентов. 

Ключевые слова: компетентность, коммуникация, педагогика, общение, взаимодейст-
вие, речь, диалог. 

 
В государственной Программе развития образования Республики 

Казахстан на 2010-2020 годы отмечается необходимость обновления 
содержания и структуры педагогического образования с учетом традиций, 
мирового опыта и принципов устойчивого развития [1, с. 5]. Подготовка 
педагогических кадров в Республике Казахстан строится на национальной 
модели образования, ориентированной на результат, предполагающей 
подготовку специалиста новой формации, владеющего европейской поли-
культурностью, коммуникативностью, способного творчески и высокопро-
фессинально решать на современном научном и практическом уровне с 
пользой для общества задачи в педагогической сфере деятельности.  

В последние годы мы встречаем значительное количество публикаций, 
посвященных проблеме компетентности и компетенции, рассматриваются 
сущность компетентностного подхода в образовании. Исследованиями в 
данной области занимались и занимаются до сих пор как российские             
(И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Т.В. Иванова, О.Е. Лебедев В.А. Болотов,   
В.В. Сериков), так и казахстанские ученые (А.Е. Абылкасымова,                
М.Ж. Жадрина, К.Ж.. Аганина, Б.К. Игенбаева). 

Потребность в педагогах, способных занять гуманистическую позицию 
по отношению к ученикам и осуществлять свои профессиональные функции 
через верно созданную ситуацию общения, выдвигает в разряд актуальных 
проблему целенаправленного развития у будущих учителей коммуникативной 
компетентности. Перед педагогическим образованием стоит задача 
подготовки специалистов, способных понимать и принимать внутренний мир 
ребенка, обладающих умениями создания открытых отношений, готовых к 
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адекватному педагогическому общению с учащимся в процессе совместной с 
ним деятельности, к максимальной реализации способностей ученика, 
обеспечению его эмоционального благополучия в учебно-воспитательном 
процессе школы.  

Профессия учителя начальной школы - одна из самых сложных 
профессий. Веками накопленная педагогическая теория, содержащая 
положения, идеи о том, как должно совершаться воспитание, зачастую не 
дает конкретных ответов на вопросы повседневной практики. Поэтому 
будущему учителю  нужно учиться самостоятельно находить решения в 
различных педагогических ситуациях, формировать профессиональную 
компетентность. Характер коммуникативной направленности учителя в 
известной мере определяет его профессиональную состоятельность и 
компетентность, общий стиль и уровень, на котором осуществляется 
педагогическое общение, результаты общения, понимаемые как степень 
достижения поставленных целей. 

Проблема заключается и в том, что многие выпускники педагогических 
вузов хорошо владеют методикой обучения дисциплин и знают методику  
воспитательной работы, но они слабы в сфере установления и поддержания 
отношений с учениками и другими участниками педагогического взаимо-
действия. В учебно-воспитательном процессе важная роль отводится межлич-
ностным отношениям, общению, психологическим аспектам взаимодействия 
учителя и ученика. Неподготовленность будущих учителей выражается в 
том, что у студентов часто нет контакта с учениками, доверительных 
отношений, они не могут правильно выходить из конфликтных ситуаций, 
вести индивидуальную работу с учащимися, сотрудничать с учителями. 
Причин тому много, главная причина состоит в том, что в педагогическом 
учебном заведении учат методике преподавания предмета, и мало внимания 
уделяется психологии общения, развитию коммуникативных умений у 
будущих педагогов. 

Важность коммуникативного аспекта методической подготовки 
подчеркивается тем, что, как показывает педагогическая практика,  адаптация 
учителя-практиканта происходит не сразу и не просто. Часто даже хорошо 
подготовленные в вузовской аудитории студенты не умеют вполне 
пользоваться речью как средством передачи информации, группового 
общения; не овладевают технологией контакта с классом, способами 
самопрезентации; не могут подчинить особенности своего речевого 
поведения  нормам этики и интересам профессиональной деятельности.  

Вопросы развития коммуникативной компетентности будущего 
учителя рассматривали в своих трудах Н.Н. Богомолова, Ю.Н. Емельянов, 
И.А. Зимняя, М.И. Лукьянова, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, А.В. Растян-
ников, Е.И. Рогов, И.И. Рыданова, И.Н.Зотова, Е.В.Прозорова  и др. 

Под коммуникативной компетентностью обычно понимается способ-
ность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми. 
Состав коммуникативной компетентности включает некоторую совокупность 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное протекание 
коммуникативного процесса. Такого рода компетентность предполагает 
умение расширять (или сужать) круг общения и умения варьировать его 
глубину (умение вести общение на разных уровнях доверительности), 
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понимать и быть понятым партнерами по общению [2, с. 225]. 
Коммуникативная компетентность есть развивающийся и в 

значительной мере осознаваемый опыт общения между людьми, который 
формируется и активизируется в условиях непосредственного человеческого 
взаимодействия. Формируясь и реализуясь коллективно, межличностный 
опыт между тем является индивидуальным. 

Коммуникативный аспект занимает в деятельности педагога значи-
тельное место, но коммуникативная компетентность - это не только и не 
сколько успешность будущего учителя в общении, сколько успешность 
реализации целей и задач обучения [3, с.46].  

Коммуникативную компетентность нельзя считать итоговой характе-
ристикой человека. Приобретение коммуникативной компетентности есть 
движение от "интер" к "интра", от актуального мира личностных событий к 
результатам осознания этих событий, которое закрепляется в когнитивных 
структурах психики в виде умений и навыков и служит человеку при 
дальнейших контактах с окружающими. Способность к учению в коммуни-
кативных ситуациях возрастает по мере освоения человеком культурных, в 
том числе идейно-нравственных норм и закономерностей общественной 
жизни. 

Е.В.Прозорова в своих исследованиях, определяя коммуникативную 
компетентность как образование, функционирующее и развивающееся при 
наличии определенных условий, считает, что будущий учитель должен 
обладать тремя блоками знаний.  

Первый блок - это фактологические знания особенностей общения, в 
зависимости от пола, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
понимание механизмов общения, знание ролевых предписаний и ожиданий, 
знание этикета и т.д.  

Процедурно-технологические знания составляют второй блок. К ним 
относятся знания механизмов восприятия, правил слушания, способов 
удержания внимания, саморегуляции и т.д.  

В третий блок входят концептуальные знания о сущности гуманизма, 
ведущих педагогических идей, структуры взаимоотношений, общей теории 
общения и т.д. [4, с.191]. 

Комплексное исследование коммуникативной компетентности встре-
чается в работах И.Н.Зотовой. По ее мнению, коммуникативная компетент-
ность представляет собой комплексное образование, состоящее из трех 
компонентов: эмоционально-мотивационный, когнитивный и поведенческий 
компоненты. 

Эмоционально-мотивационный компонент образуют потребности в 
позитивных контактах, мотивы развития компетентности, смысловые 
установки «быть успешным» партнером взаимодействия, а также ценности 
общения и цели. 

В когнитивный компонент входят знания из области взаимоотношений 
людей и специальные психологические знания, полученные в процессе 
обучения, а также смыслы, образ другого как партнера взаимодействия, 
социально-перцептивные способности, личностные характеристики, обра-
зующие коммуникативный потенциал личности. 

На поведенческом уровне это индивидуальная система оптимальных 
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моделей межличностного взаимодействия, а также субъективного контроля 
коммуникативного поведения [5, с.109]. 

Мы рассматриваем коммуникативную компетентность как способность 
ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
оценивать успешность коммуникации, быть готовым к изменению 
собственного коммуникативного поведения.     

Нами была проведена диагностика коммуникативной компетентности 
студентов первого курса специальности «Педагогика и методика начального 
обучения». В данном исследовании мы выделяем три диагностических блока: 
коммуникативные способности, коммуникативные качества и коммуни-
кативные умения. В ходе диагностики коммуникативных способностей  
исследуются потребность в общении, коммуникативные и организаторские 
склонности.  

Были использованы следующие методики: тест-опросник «Изучение 
потребности в общении» Ю.М. Орлова, тест-опросник «Коммуникативные и 
организаторские склонности». Коммуникативные качества были выявлены  с 
помощью «Методики определения организаторских и коммуникативных 
качеств личности» Л.П. Калининского. Коммуникативные умения диагнос-
тируются с помощью  анкеты, которая включает следующие блоки умений: 
коммуникативная мобильность, целеполагание, переработка информации, 
работа в группе.  

Проведенное нами исследование позволяет говорить о преобладании 
высокого и среднего уровня развития коммуникативных способностей у 
студентов-первокурсников, что свидетельствует о наличии у них коммуни-
кативных ресурсов. Однако использование этих ресурсов находится на 
низком и среднем уровне. В связи с этим важно в период профессиональной 
подготовки развивать коммуникативную компетентность студентов.  

Развитие коммуникативной компетентности студента происходит в 
ходе теоретической и практической подготовки студента в вузе. Теорети-
ческий цикл обучения предполагает изучение сути и специфики профессио-
нального общения, его структуры, функций, стилей, усвоение студентами 
необходимых знаний по психологии и педагогике, анализ наиболее 
распространенных трудностей речевого общения. Практический цикл 
обучения связан с использованием во время практик умений и навыков 
педагогического общения. 

Педагогические дисциплины («Введение в педагогическую деятель-
ность», «Общие основы педагогики», «Дидактика», «Теория воспитания», 
«Педагогическое мастерство» и др.), традиционно включаемые в программу 
подготовки учителей, способствуют формированию у студентов личностных 
ценностей педагогической деятельности, развитию коммуникативной 
компетентности. 

Овладение студентами необходимыми педагогическими знаниями о спе-
цифике продуктивного педагогического коммуникативного взаимодействия с 
учениками происходит с помощью инновационных интерактивных методов 
обучения: 

- кейс-стади метод - это обучение на основе анализа типичных 
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педагогических ситуаций, проблемных ситуаций на основе фактов из 
реальной школьной жизни; 

- дискуссии, обсуждения, эвристические беседы (например, «Авторитет 
и авторитарность - однокоренные ли это понятия?», «Можно ли совместить 
регламентированность классно-урочной системы обучения и уникальность 
личности ребенка?» и др.); 

- игровой метод обучения (ролевые игры «Педагогический совет», 
«Конференция педагогов» и др.); 

- эпистолярные сочинения («Я бы на месте учителя ...» или «Я как 
учитель...», «Мой личный опыт ...»); 

- рефлексивные практики, дебрифинг (предметом обсуждения в 
рефлексивной практике являются чувства студентов, а в дебрифинге - мнения 
и суждения всех участников занятия, их опыт); 

- лабораторный практикум, который предполагает принятие ролевого 
статуса учителя и овладение методикой взаимодействия с учениками в 
совместной творческой деятельности. 

При использовании на занятиях данных методов обучения соблюдается 
определенная последовательность в их реализации: от максимальной помощи 
преподавателя студентам в выполнении заданий к постепенному нарастанию 
проявления собственной активности студентами в решении задач 
коммуникативного взаимодействия. 

В рамках преподавания психологических дисциплин («Общая психо-
логия», «Психология развития младшего школьника», «Психолого-педаго-
гическая диагностика личности младшего школьника» и др.) для повышения 
уровня коммуникативной подготовленности будущих учителей, преодоления 
коммуникативных барьеров преподавателями проводятся  тренинги: 

- по невербальному общению с целью обучения студентов передаче 
предметной информации жестами, мимикой; 

- демонстрации и расшифровки эмоциональных переживаний и 
отношений невербальными средствами общения;  

- по тренировке в применении приемов активного слушания в 
различных  педагогических  ситуациях;  

- по расширению практических навыков в разрешении конфликтов. 
Большое внимание уделяется развитию коммуникативной компетент-

ности и навыков  речевого поведения студентов на занятиях по методикам 
частных дисциплин начальной школы («Методика обучения казахскому 
(русскому) языку», «Методика обучения математике», «Теория и методика 
музыкального воспитания в начальной школе», «Теория и методика 
трудового обучения в начальной школе» и др.).  

На лекционных, практических, лабораторных занятиях по данным 
дисциплинам студентам дается возможность выступить в роли лектора, 
докладчика, эксперта, консультанта, подвергнуть самооценке, а также оценке 
коллектива и преподавателя свое речевое поведение. Усилить эффективность 
методической подготовки студентов позволяет целостно-культурный подход 
к основным вопросам теории. Например, знакомясь с уроком в качестве 
основной формы педагогического взаимодействия, студент должен осознать 
его не только как организационную модель, обладающую набором 
дифференцирующих содержательно-структурных признаков, но и как модель 
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общения, требующее от учителя повышенной речевой ответственности в 
момент реализации. Студент должен понять, что урок будет соответствовать 
профессиональным требованиям, если учитель знает предмет обучения  и 
обладает организационной, коммуникативной и этической культурой. 

Эффективным приемом в профессиональной коммуникативной подго-
товке будущих учителей является применение на лабораторных занятиях  
видеоматериалов. Это уроки и фрагменты уроков, проведенных опытными  
учителями и студентами старших курсов во время практики. Частичная 
трансформация записанного на пленку урока позволяет добиться большей 
информативной значимости, сделать видеоматериалы методически направ-
ленными, способными наилучшим образом выполнять свою педагогическую 
функцию.  

Представленные в виде учебных видеофильмов уроки позволяют 
студентам наблюдать разные стили общения учителя с учениками, понять 
общение как партнерство, усвоить, что урок - это живой диалог между 
учителем и учителями. Анализируя работу учителя, студенты понимают, что 
знание принципов организации и правил осуществления урока важно, но не 
менее важны и способность к самораскрытию, готовность делиться собой, 
переживать радость реально протекающих отношений между людьми. С 
помощью видеозаписи можно учить студента видеть класс (распределять 
внимание между многими учениками), «читать» по лицам детей, отбирая из 
множества сигналов невербальной обратной связи (мимика, поза, моторика) 
коммуникативно значимые для учителя.  

Видеоуроки, отображающие одновременно деятельность учителя и 
учащихся, позволяют пронаблюдать их взаимодействие, оценить работу 
учителя с позиции соответствия сложившейся на уроке ситуации, умения 
учителя управлять ситуацией. Они помогают реализовать систему заданий 
диагностического характера, позволяющих выявить достоинства и недос-
татки речевого поведения студента, гарантирующих правильность само-
оценки, способствующих воспитанию культуры самоанализа, что особенно 
значимо в период подготовки к педагогической практике. 

В рамках методической системы подготовки будущих учителей началь-
ной школы используется коммуникативная игра – метод, предполагающий 
организацию коммуникативной деятельности обучаемых, в ходе которой они 
воспроизводят типичные педагогические ситуации будущего профессио-
нального общения и развивают свои профессионально значимые 
коммуникативные умения. 

Несомненно, что успеху обучения способствует пример преподавателя, 
выступающего по сути кодификатором нормы общения в момент передачи 
знаний, организации учебной деятельности, оценки ее результатов. Меняя 
тон, демонстрируя гибкий характер речевого поведения в различных 
коммуникативных ситуациях, преподаватель помогает студентам осознать, 
что поведение человека регулируется представлением о том, как ему 
полагается вести себя в соответствии с исполняемой социальной ролью.   

 
Из всего вышеуказанного следует, что оптимизации профессиональной 

коммуникативной подготовки студентов на занятиях способствуют: 
- Применение интерактивных методов и  приемов, инновационных 
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средств обучения для успешной тренировки профессиональных коммуника-
тивных умений студентов с целью подготовки их к практике в широком 
смысле слова. 

- Культура поведения преподавателя в вузовской аудитории. Интег-
рирующая информативный и коммуникативный аспекты его деятельности, 
выполняющая одновременно нормативную и регулирующую функции, она 
помогает адаптации студентов к требованиям профессиональной подготовки. 

Актуализируя эти факторы, мы сможем воспитать специалиста с разви-
той речью, индивидуальной культурной моделью, максимально приближаю-
щейся к общественному идеалу современного учителя. Развитие коммуни-
кативной компетентности у студентов позитивно влияет на профессио-
нальный уровень будущих специалистов, их творческую самореализацию, 
совершенствование их деятельности, именно это необходимо будущим 
специалистам для адекватной ориентации во всех сферах общественной 
жизни.  

Таким образом, коммуникативная компетентность у будущих учителей 
является неотъемлемой частью профессионально-педагогической подготов-
ки, профессионального самоопределения в системе ценностей гуманисти-
ческой парадигмы образования; рассматривается как готовность учителя к 
осуществлению взаимодействия с учениками. В учебном процессе вуза 
необходимо целенаправленное развитие коммуникативной компетентности, 
которое мы понимаем как процесс качественных изменений знаний, 
коммуникативных умений, ценностных ориентаций, способствующий 
совершенствованию личности будущего учителя.  
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Бұл мақалада болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің коммуникативтік құзыреттілігін 
қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Студенттердің кәсіби тілдік дайындақтарын 
белсендендіруге арналған әдіс-тәсілдер қамтылған. Студенттердің коммуникативтік құзырет-
тілігін диагностикалау нәтижелері көрсетілген. 

Түйін сөз: құзыреттілік, коммуникация, педагогика, қарым-қатынас, сөйлеу, өзара 
әрекет, диалог. 
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This article describes the communicative competence of the future teacher of primary school. 

The main attention is paid to methods and techniques, which help to optimize of professional speech 
training of students.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

КАЗАХСТАНА 
  
Аннотация. Анализируется специфика научной деятельности профессорско-препода-

вательского состава Вузов, на основе которой определена структура и содержание научной 
деятельности в вузах, которая включает научно-исследовательскую; научно-издательскую; 
научно-организационную; руководство научно-исследовательской работой с обучающимися 
(студентами, магистрантами, докторантами). Рассматриваются особенности научной 
деятельности в Вузах Казахстана. 

Ключевые слова: наука, общество, фундаментальная, прикладная, технология, знания. 
 
В настоящее время перед научным сообществом Казахстана встает 

такая проблема, как фундаментальные знания трансформировать в приклад-
ные научные и научно-технические разработки, наукоемкие технологии, в 
высокотехнологичную продукцию, что невозможно без подготовки научных 
кадров. Для решения данных проблем необходима реализации стратегий 
управления научной деятельность вуза, в связи, с чем первоначально 
определимся с понятиями «наука» и «научная деятельность».     

В законе Республики Казахстан «О науке» даны следующие опреде-
ления науки и научной деятельности: «Наука – сфера человеческой деятель-
ности, функцией которой является изучение законов природы, общества и 
мышления, выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о 
действительности в целях рационального использования природных богатств 
и эффективного управления обществом. Научно-исследовательская деятель-
ность (далее научная деятельность) – вид деятельности, связанный с 
изучением окружающей действительности с целью выявления особенностей, 
закономерностей и законов, присущих изучаемым объектам, явлениям 
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(процессам), и использованием полученных знаний на практике[1].   
Существует одна из классификаций, в соответствии с которой все 

науки разделяются на классы исходя из ответов на три важных вопроса: что 
изучается (предметный подход); как, каким способом изучается (методоло-
гический подход); зачем, ради чего, с какой целью изучается (теологический 
подход).  

Научная деятельность бывает следующих видов: по характеру полез-
ности: фундаментальная, прикладная; владельцу используемых средств: 
государственная, общественная, частная, личная; по постановщику задачи: 
заказная, инициативная; по уровню научной сложности: внедрение 
результатов научной деятельности; накопление научных фактов об известных 
феноменах; решение практических проблем посредством существующих  
методов, в рамках существующих теорий; развитие существующих теорий; 
построение новых теорий в рамках существующих научных парадигм; 
открывание новых феноменов; разработка новых научных парадигм; по 
цели: направленная на решение чётко сформулированных проблем; поис-
ковая (выявление новых возможностей, новых проблем); по содержанию: 
наблюдение; экспериментирование; обработка результатов наблюдений, 
экспериментов; построение теорий; обсуждение; по степени полезности: 
существенная, второстепенная; 

Различают фундаментальные и прикладные исследования. Фунда-
ментальные исследования направлены на познание закономерностей 
изучаемого фрагмента реальности, на развитие самой науки, на обоснование 
логических ее построений и гипотез, на развитие научных методов, 
открывающих пути к изучению новых закономерностей. Результатом фунда-
ментальных исследований являются открытия, новации, а прикладных – 
инновации, нововведения в технику, воплощения в технологии. 

Социологи науки и образования продолжают интересоваться сущ-
ностью фундаментального научного исследования. В качестве результатов 
фундаментального исследования рассматривают теоретические концепции 
определенной научной школы. Среди критериев определения фундамен-
тальности исследования предпочтение дано актуальности с позиций мировой 
науки, национальных интересов, развития новых технологий. Проведение 
фундаментальных исследований способствует углублению общетеорети-
ческих знаний, развитию новых технологий, сохранению интеллектуального 
потенциала страны, созданию высших научных школ, фундаментализации 
высшего образования. Завершенные фундаментальные исследования имеют в 
арсенале результатов следующие виды оформления знаний: научные статьи, 
монографии, рекомендации для прикладных элементов, научные гипотезы, 
научный доклад. Наличие желания респондентов увидеть рекомендации для 
прикладных исследований и практики образования ориентирует предста-
вителей фундаментального направления на удовлетворение таких потреб-
ностей, хотя, на наш взгляд, это не всегда удается и возможно. 

Существуют следующие формы организации научных исследований: 
академическая, университетская и общественная. Где выделяют общие 
компоненты (и включающие их структуры) в системах научной деятель-
ности: исследовательскую задачу, фиксирующую проблемную ситуацию и 
целевую установку; исходную научную информацию; формулировку 
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исходных гипотез; планирование и организация экспериментов; построение 
математической модели; результат: формулировка новых фактов, законов; 
получение, объяснение и постановка новых задач. 

Среди результатов научного исследования называются: постановка 
новых проблем; построение новых классификаций и типологии; обнаружение 
новых классов явлений; уточнение содержания значимых понятий, кате-
горий; разработка новых методов исследований; новое решение актуальной 
научной проблемы или доказательства ее неразрешимости в конкретных 
условиях; создание новых теорий; образование новых направлений в науке и 
в их обосновании. 

В современной науке явным образом изменилось представление об 
индивидуальном творческом процессе в науке. Отдельный ученый превра-
тился в «человека организации». В литературе все чаще в качестве единицы 
анализа рассматривается научный коллектив, сообщество исследователей, 
концептуально объединенных и стремящихся к получению нового знания в 
науке.Как известно, наука существует в дисциплинарном измерении. 
Философы Казахстана создали общедисциплинарную модель науки, 
определили субъект, объект, предмет, метод, структуру предмета, функцию, 
результат научной дисциплины. Это, на наш взгляд, крупное достижение 
отечественных философов.  

Обоснование основных ориентаций университетской научной деятель-
ности принадлежат Б.Кларку: фундаментальная ориентация традиционных 
университетов предполагает служение собственным академическим идеалам; 
прикладное направление, реализуемое в предпринимательских универси-
тетах, сфокусировано на реализации идей, имеющих коммерческий потен-
циал; тогда как научная работа социально-ориентированного вуза, прежде 
всего реализует задачи поставленные обществом и государством [2]   

Анализ современных представлений о сущности научной деятельности 
может быть проведен в различных аспектах. С позиции личносто-
деятельностного подхода представляется, что наиболее приемлемой является 
структурно-функциональная характеристика деятельности, разработанная в 
трудах В. Г.Афанасьева, М.С.Кагана, Н.В.Кузьминой, А.Н.Леонтьева и др. 
Именно структурно-функциональный подход к определению сущности 
научной деятельности, с точки зрения С.И.Архангельского, позволяет: 
отображать объект, исходя из его функционирования как целого; выражать 
упрощенную картину явления, так как переменные величины характери-
зуются вероятностными показателями их проявлений, а не путем рассмот-
рения причин и условий возникновения; рассматривать подобие структуры и 
функций модели оригинала; разрабатывать рациональные средства обучения; 
уточнять и проверять те или иные гипотезы путем сопоставления их с 
опытом  и экспериментом. 

С позиции системного подхода (А.Н Аверьянов, В.Г.Афанасьев,              
И.В. Блауберг, Э.Г.Юдин) возможно исследовать научную деятельность 
преподавателей вуза как многомерную, многоуровневую и полифункцио-
нальную систему.  

С позиции синергетического подхода (А.М.Ковалев, И.В.Лупандин и 
др.) научная деятельность преподавателей вуза является сложноор-
ганизованной системой и имеет множество путей и собственных тенденций 
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развития.  
Культурологический подход предполагает рассмотрение научной 

деятельности ППС в качестве меры и способа его творческой самореали-
зации, гармонизации педагогических отношений.   

Научная деятельность в вузе обладает некоторыми организацион-
ными преимуществами перед академическими учреждениями. В вузе всегда 
имеется возможность своеобразной апробации полученных знаний непос-
редственно в рамках учебного процесса. Кроме того, действующий в двух 
сферах – науки и образовании – преподаватель имеет возможность привле-
чения к своей работе будущих ученых, может задействовать потенциал 
обучающихся (студентов, магистрантов), что способствует формированию 
научных школ, где не только известные в своей области специалисты, но 
молодые ученые способны внести новое видение научных проблем.  

Университеты и академии наряду с учебно-воспитательной функцией 
имеют высокую миссию научно-исследовательской деятельности и обязаны 
приобщать студенчество к творчеству и науке. Научная деятельность 
преподавателя высшей школы входит во все виды его профессиональной 
деятельности, является основным ее элементом, фактором творчества, 
источником преподавательского статуса, показателем ответственности, 
способностей и таланта. Научно-исследовательская деятельность в вузе 
позволяет ведущим ее профессорам, доцентам, научным работникам 
находится на передовых позициях развития научного знания. Научно- 
исследовательская деятельность непосредственно связанна с процессом 
подготовки кадров высшей квалификации в магистратуре и докторантуре. 
Успешное функционирование этих форм послевузовского образования 
возможно только при наличии реальных научных достижений в деятельности 
соответствующих научных школ и направлений, выполнения конкретных 
научных разработок и исследований.   

Процесс научного познания в вузе традиционно основывается на 
доминирующей роли кафедр (иногда факультеты), в рамках которых 
формируются научные школы. Именно в научных школах осуществляется 
научная деятельность профессорско-преподавательского состава вуза, в 
связи, с чем остановимся на рассмотрении понятия научные школы. Научные 
школы как социальные образования возникли еще в глубокой древности 
(Академия Платона, пифагорейская школа и др.), однако их статус 
непрерывно менялся. В XIX в. научные школы решали задачи, которые 
отдельному ученому каким бы он гениальным не был, оказывались уже не 
под силу.  В XX в. происходит превращение научного поиска в научную 
деятельность, где в подавляющем большинстве научная школа превращается 
фактически в научно-производственное объединение, в котором, помимо 
традиционных научных и идейных, значительную роль стали играть и 
организационно-управленческие функции. Таким образом, научная школа 
представляет собой исторически обусловленную форму организации научной 
деятельности группы исследователей по «производству» научных идей и 
ученых. Г.Д. Губин научную школу определяет так: «В научной школе 
выделяют устойчивый коллектив и постоянно примыкающий к нему 
временный коллектив, который нередко дает новые ветви этого «вечно 
зеленого дерева». Последний компонент научной школы особенно легко 
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формируется именно высшей школе, в атмосфере талантливой молодежи- 
будущего науки страны». Научная школа обеспечивает сохранение традиций, 
передачу «эстафеты знаний», а тем самым существование науки в качестве 
социально-исторической системы [3]. 

Наиболее подробный анализ характеристик научных школ дает              
Е.С. Рапацевич, который выделяет следующие основные черты: [4] 
Исследовательская программа – необходимое условие существования 
научной школы и ее системообразующий фактор. Исследовательская 
программа обладает новизной и уникальностью безотносительно к масштабу 
ее задач. Развитие научной школой возможно лишь в том случае, когда 
исследовательская программа обладает продуктивностью, то есть если в ней 
заключены возможности ее дальнейшего развертывания по мере освоения 
предмета исследования.   

Научная деятельность предполагает систематические, планомерные 
изыскания и разработки по определенным темам, участие в научных собы-
тиях различного масштаба, научно-критическую работу (рецензирование и 
оппонировании научных трудов), обмен научным опытом с коллегами и 
студентами, содействие повышению их квалификации, организацию и 
руководство научной работой студентов. Научная деятельность препода-
вателя высшей школы входит во все виды его профессиональной деятель-
ности, является основным ее элементом, фактором творчества, источником 
преподавательского статуса, показателем ответственности, способностей и 
таланта. 

В структуру научной деятельности в высших учебных заведениях, 
таким образом, входят следующие виды деятельности - научно-исследова-
тельская; научно-издательская; научно-организационная; руководство 
научно-исследовательской работой с обучающимися. Содержанием  этой 
деятельности мы считаем: 

- научно-исследовательская и изобретательная работа: участие в 
научно-исследовательских программ и проектов, работе научных центров и 
лабораторий, семинарах, конференциях, выставках, оформление патентов, 
особую значимость в ней имеет грантосоискательская и изобретательская 
деятельность, защита диссертаций на ученую степень и др.; 

- научно-издательская деятельность: участие ППС в издании 
монографий, научных статей, в том числе в рецензируемых и с импакт -
фактором журналах и др.;  

- научно-организаторская работа: организация научных мероприятий 
(конгрессов, симпозиумов, конференций, олимпиад и т.д.), членство в 
редакциях научных изданиях, рецензирование и экспертиза научных изданий, 
а также оппонирование и подготовки отзывов на научные издания, выпуск 
изданий по итогам проведения научных мероприятий и др.; 

- руководство научно-исследовательской работой обучающихся: 
(студентов), где оценивается в основном подготовка обучающихся – победи-
телей международных и республиканских олимпиад, научных проектов и 
конкурсов, получивших признание на международном и республиканском 
уровне, руководство научно-творческими лабораториями и кружками; 
руководство диссертационной работой магистрантов,  докто-рантов PhD. 

Научно-исследовательская студентов, магистрантов и докторантов – 
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это организация и управление деятельностью обучающихся, направленная на 
поиск объяснения и доказательства закономерных связей и отношений, 
экспериментально наблюдаемых или теоретически анализируемых фактов, 
явлений, процессов, в которой доминирует самостоятельное применение 
научных методов познания в результате которой обучающиеся развивают 
свои исследовательские способности. Научно-исследовательская деятель-
ность студентов в вузах призвана выполнять две основные функции:  

- усвоение знаний в соответствии Государственными общеобяза-
тельными стандартами образования; 

- отбор студентов, способных успешно заниматься научно исследо-
вательской деятельностью в послевузовском образовании. 

Развитие студенческой науки представляет собой одну из самых 
эффективных форм повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов и укрепления научно-преподавательского потенциала вуза. В 
системе высшего образования как социальном институте обеспечивается, 
прежде всего, формирование научного мировоззрения личности, вовлечение 
индивида в освоение научных технологий, ознакомление с предметом и 
целями науки. Именно в высшем учебном заведении возможна целенап-
равленная и систематическая подготовка ученого, ориентирование его в 
спектре научных проблем, мотивирование к научно-исследовательской 
деятельности. 

В практике современной зарубежной высшей школы традиционно 
сложилась и активно применяются вариативные формы организации научно-
исследовательской деятельности студентов: научные пропедевтические 
курсы и просеминары (Германия); исследовательские проекты (США, 
Япония, Германия); проблемно-ориентировочные  курсы (Англия, Франция); 
проектные технологии исследовательских групп (США, Япония). 

К сожалению одной из распространенных форм организации научно-
исследовательской деятельности студентов в вузах республики Казахстан 
остается научная конференция. Для активизации научно-исследовательской 
деятельности в вузах желательно использовать позитивный опыт научной 
деятельности зарубежных вузов. 

Для повышения престижа научного работника, эффективности научной 
деятельности в вузе, превращения науки в локомотив развития экономики и 
общества  в Казахстане принят, совершено новый Закон «О науке», созданы 
Национальные научные советы, Национальный центр государственной 
научно-технической экспертизы. Закон «О науке» внес важный вклад в 
достижение масштабной цели, поставленной Президентом страны - 
формирование в Казахстане интеллектуальной нации. 

Принятие в октябре этого года Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Казахстан «Об образовании» направлено на 
дальнейшее совершенствование системы образования, повышение его 
качества и расширение доступности, а также впервые поставлен вопрос о 
создании национальных исследовательских университетов. Где исследо-
вательский университет – высшее учебное заведение, реализующее утверж-
денную Правительством Республики Казахстан программу развития на 5 лет 
и самостоятельно разработанные программы высшего и послевузовского 
образования и использующее результаты фундаментальных и прикладных 
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научных исследований для генерации и трансферта новых знаний.  
Специфика вузовской науки способствует развитию научного потен-

циала. Потенциал вузовской науки, лишь в малой степени востребованной 
сегодня, более мобилен, более привлекателен с точки зрения обновления 
кадров и, можно сказать, эффективен – поскольку на данном этапе реальные 
вложения в него следует признать минимальными, а реальную отдачу – 
значительной. 

Еще одной из особенностей научной деятельности в вузах Казахстана 
выступает введение новых форм финансирования науки - базовое, грантовое, 
программно-целевой, переход к международной системе защиты научных 
диссертаций и квалификации ученых, «встраивание» в исследования 
глобального уровня, где одним из показателей результативности – число 
публикаций в высокорейтинговых изданиях.  

Таким образом, научная деятельность в вузе может быть представлена 
в следующих видах деятельности: научно-исследовательской; научно-
издательской; научно-организационной; научно-исследовательской работой с 
обучающимися (студентами, магистрантами, докторантами).   
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ИМИДЖЕЛОГИЯ – САЯСИ НАРЫҚТАҒЫ ЖАҢА СҰРАНЫС 
 
Аннотация. Имиджелогияның зерттеу объектісі ретінде жеке, іскерлік және қоғамдық 

құрылымдардың әлеуметтік қарым-қатынастарының барлық кеңістігін атауға болады. Оның 
зерттеу пәні адам қадір-қасиетін танытудың әртүрлі құралдарынан тұратын және виртуалды 
немесе шыни күйдегі имидж болып табылады. Осы мақаланың басты идеясы мынада: имидж 
аса көптеген мамандар, яғни модельер, визажист, шаштараз, парфюмер және т.б. көмегімен 
дүниеге келеді және бұл салада жеке тұлғаны осы аталған мамандар көмегін икемді де тиімді 
пайдалануға үйрететін имиджмейкер рөлі басты болып саналады. Имиджмейкер жеке тұлғаны 
өзін-өзі ортаға сәйкесті ұстауға, әртүрлі жағдайлардағы сөйлеу мәнеріне, әртүрлі ортада 
адамдармен дұрыс тіл табысуына және т.б. көптеген істерге үйретеді. Сол себепті де, 
имиджелогия ғылыми интегративті пән болып табылады және ол пәнаралық ақпараттық 
жарықтануға ие. 

Түйін сөз: имидж, рейтинг, саяси технология, әлеуметтанулық зерттеу, қоғамдық пікір. 
 
Жеке тартымдылық технологиялары туралы имиджелогияның басым 

мақсаты әртүрлі жастағы адамдарды имидж – біліммен жабдықтау және оны 
жеке – даралық әрі іскерлік қатынастар құру кезінде тиімді пайдалануларына 
қолғабыс жасау. Адам өзіне тартымды имидж жасау қабілетін меңгерген 
сайын, оның мінез – құлық әрқилылығы да арта түседі. Соның арқасында, ол 
басқа адамдар әсерлерін тиімді басқара отырып, әлеуметтік қарым-
қатынастардың сан салаларында үлкен табыстарға қол жеткізеді және аса 
сүйкімділік пен үлкен құрметке ие болады. 

Адамның өмірлік табыстары, оның жеке тартымдылық тиімділігімен 
тығыз байланыста және осының арқасында ол басқа адамдарға өзін 
мойындатады әрі олардың қолдауына ие болады. Олар оны өз рухани әлеміне 
енгізеді, себебі ол адамдарды қандай жағдайда да жұбата алады әрі олармен 
қандай жағдайда да тіл табыса алады. Осының бәріне де имиджелогияны 
тиімді пайдалану арқылы қол жеткізуге болады. Имиджелогия девизі: адам 
өмір сүріп тұрған кезінде, басқаларға ұнаудың кез-келген мүмкіндігін де бос 
жібермеуі тиіс. 

Имиджелогияның зерттеу объектісі ретінде жеке, іскерлік және 
қоғамдық құрылымдардың әлеуметтік қарым-қатынастарының барлық 
кеңістігін атауға болады. Оның зерттеу пәні адам қадір-қасиетін танытудың 
әртүрлі құралдарынан тұратын және виртуалды немесе шыни күйдегі имидж 
болып табылады. Осы мақала төлиесінің басты идеясы мынада: имидж аса 
көптеген мамандар, яғни модельер, визажист, шаштараз, парфюмер және т.б. 
көмегімен дүниеге келеді және бұл салада жеке тұлғаны осы аталған 
мамандар көмегін икемді де тиімді пайдалануға үйрететін имиджмейкер рөлі 
басты болып саналады. Имиджмейкер жеке тұлғаны өзін-өзі ортаға сәйкесті 
ұстауға, әртүрлі жағдайлардағы сөйлеу мәнеріне, әртүрлі ортада адамдармен 
дұрыс тіл табысуына және т.б. көптеген істерге үйретеді. Сол себепті де, 
имиджелогия ғылыми интегративті пән болып табылады және ол пәнаралық 
ақпараттық жарықтануға ие. 

 
Имиджелогияның негізгі бөлімі имидж қызметтерін қамтиды. Қызмет-

тер – бұл нақты құбылыс мазмұны мен мәнінің көрініс табуының белсенді 
нысандары. Имидж қызметтерін екі ірі топқа бөліп талдау қабылданған. 
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Имидждің құндылықтық қызметтері: 
Жеке тұлғалық көтерілім. Жеке тұлғаның айналасында тартымдылық 

қасиетін құрудың арқасында, ол адам әлеуметтік сұранысқа ие болады, өзінің 
ең жақсы қасиеттерін қысылып – қымтарылмастан алға тартады. 

Жеке тұлғалық қатынастарды жақсы жағдайға келтіру. Осы қызмет 
арқасында адамдардың бір-біріне тартымдылығы ортақ ұнамдылық пен 
сыйластыққа әкеледі және осы арқылы адамгершілік төзімділіке қол 
жеткізіледі. 

Психотерапевтік қызмет. Бұл қызмет мәні мынада, яғни өз жеке 
ерекшелігіне және өзгелермен тез ортақ тіл табыса алатындығына сенімді 
адамның көңіл – күйі әрқашанда көтеріңкі әрі ол адам әрқашан да өз - өзіне 
сенімді болады. 

Имидждің технологиялық қызметтері: 
Тұлға аралық бейімделу. Дұрыс таңдалған имидждің арқасында нақты 

бір әлеуметтік ортаға тез кірігуге, өзіне назар аудартуға және тез арада 
сүйкімді қарым – қатынастар орнатуға болады. 

Ең жақсы жеке – іскерлік қасиеттер көрсету. Сәтті таңдалған имидж 
адамның ең жақсы қасиеттерін баса көрсетеді және онымен істес болған 
адамдар бойында жақсы сезімдер қалыптастырады. 

Жағымсыз жеке қасиеттерді жасыру. Әртүрлі көз алдау технология-
лары және сыртқы өзгерістер (мыс., киім стилі) көмегімен адамның жеке 
жағымсыз қасиеттерін сырт көзден жасырып ұстауға болады. 

Назар аударуды ұйымдастыру. Жағымды имидж адамдарды еркінен 
тыс өзіне тартады және сол себепті де ол адамның сөйлеген сөздері мен 
қимыл – қозғалыстары еріксіз назар аудартады.  

Имиджелогия ғылыми пән әрі кәсіби маман тәрбиелеу мен қалыптас-
тырудың теориялық негізі ретінде жалпы философиялық теориялардың бірде – 
біріне жатпайды.  Сол себепті де, өз заңдылықтары ерекшеліктеріне 
негізделген «өз философиясын» даярлауды талап етеді. 

Имиджелогия ғылыми білім саласы ретінде, өзінің оқыту үйлесімді-
лігіне басынан бастап жеке тұлғаны эстетико – этика бағытында қалып-
тастыруға толықтай бағытталғанда ғана сәйкес келеді. Кез – келген басқа 
мамандықта теориялық білім алу үрдісі мен жеке тұлғаның мінез – құлық 
ерекшеліктері арасында келіспеушілік жіберілетін болса, имиджеология 
ондай жағдай мүмкіндігінің өзін жоққа шығарады. 

Имиджелогия өз алдына дербес оқу пәні ретінде өмір сүре отырып, өз 
философиясын талап етіп қана қоймайды, өзі де әлі жеткілікті дамымаған 
күйде болса да, жаңа дәуір философиясы болып табылады. Іс мәні оның 
жоғары адамгершілік ұстанымдардан бастау алуында ғана емес, оның тек 
қана адамның жағымды пайдасына қызмет істеуінде болып табылады. 

Имиджелогия мәселелерінің тағы бір аспектісі, бұл оның ғылыми сала 
ретіндегі ерекшеліктерінің толықтай айқындалуы ғана емес, оны оқу 
үрдісінде оқу пәні ретінде жүргізудің оптималды мүмкіндіктерін де ашу. 

Қазіргі дидактикалық байланыс тұрғысынан қарастыратын болсақ, ғы-
лым оқу пәнінің құрамдас бөлігі болып табылатын болса да, оған толық текес-
тікте емес. Осыған байланысты, имиждеология ғылыми білімнің жаңа саласы 
мен жаңа оқу пәні бола отырып, мақсатты бағытталып ұйымдастырылған іс - 
әрекет ретінде білім беру заңдылықтарына толық бағынышты болып 
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табылады. Білім беру философиясының өмір сүріп тұрған дәстүрлі тұжырым-
дарымен қатар, қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістер мен әлемнің өзекті 
тұтыныстары білім берудің жаңа ұстанымдары тұғырнамасын да қажет етеді.  

Қоғамда орын алып жатқан сапалы өзгерістер тұрғысынан алып 
қарайтын болсақ, қазіргі қалыптасқан жағдай аса әмбебап болып табылады. 
Бұл мезгіл, шындықты тану мен оны құрылымды өзгертудің дәстүрлі 
құралдарының сапалы жаңғыруы  кезеңі болып отыр. Жаратылыстық – 
ғылыми парадигма жаңа гуманитарлық парадигмаға көшбасшылық орынды 
босатып берді. 

Парадигмалар ауысуына әкелген бұл жағдай, адамның өзі және өз жеке 
мүмкіндігі әрі оның әлемдегі орны мен дүниетанымы туралы көзқарасын 
түпкілікті өзгеріске түсірген ғылыми – техникалық жұлқыныс әсерінен 
болған өркениеттік үрдістер нәтижесі болып отыр. Сондықтан, зерттеушілер 
назары «объект» (әлем, машина, технология) құбылысын белсенді зерттеуден 
«субъект» (адам, қоғам, өркениет) құбылысын зерттеуге ауысты. Осының 
нәтижесінде әлемді ең алдымен адам арқылы танып – білуге ұмтылатын әрі 
адамзат тұтыныстары мен мүмкіндіктерін әлемнің қозғаушы күші ретінде 
санайтын гуманитарлық парадигма  (Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский,               
Д.И. Менделеев, К.Э. Циолковский және т.б.) қайта түледі.  

«Имидж» түсінігі көптеген әртүрлі айқындамаларға ие. А.В. Петров-
ский мен М.Г. Ярошевский редакциясымен шыққан қысқаша психологиялық 
сөздікте имидж «нақты объектінің бұқаралық санада бейнеленетін стерео-
типті үлгісі» ретінде анықталады. Әдетте, имидж түсінігі нақты жеке тұлғаға 
қатысты. Бірақ, нақты бір тауар, ұйым, мамандық және т.б қатысты 
қолданылуы мүмкін. 

Құқық әлеуметтануы саласының мамандары пікірінше, имидж 
«әлеуметтік – құқықтық әсер ету әдістері мен заңдар туралы жүйелі 
түсініктердің құқықтық шындығының жеке және қоғамдық санада сезімдік 
бейнеленуі» (Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности).   

Әлеуметтік басқару мен имиджеология саласының жетекші зерттеу-
шілерінің бірі В. М. Шепель былайша айқындайды, - «Имидж – бұл 
бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік топ арқылы немесе өз жеке күш – 
жігерімен, өзіне ерекше назар аударту мақсатында  әдейі әсерілендіріліп 
берілетін жеке – даралық бейне». 

Әлеуметтану, саясаттану ғылымдарында имидж түсінігі корпоративті 
имидж (компания, фирма, кәсіпорын, мекеме, саяси партия, қоғамдық ұйым 
және т.б.) және жеке – дара имидж (саясаткер, бизнесмен, әртіс, басшы, 
қоғамдық қозғалыс көшбасшысы және т.б.) болып бөлінеді. Әртүрлі 
имидждер қалыптасуының мазмұны мен тетіктері әртүрлі болғанымен, 
олардың жалпы бейімделуі мен әсер етуі бірыңғай болып келеді. 

Қандай жағдайда да, ұйым немесе жеке тұлға имиджіне қатысты 
сыртқы және ішкі бейнелер туралы айтуға болады. Ұйымның сыртқы имиджі – 
бұл оның үлгісі, ол туралы сыртқы қоршаған ортада, яғни клиенттері, 
тұтынушылары, бәсекелестері, билік органдары, БАҚ, жұртшылық арасында  
қалыптасқан түсініктер. Жеке тұлғаның сыртқы имиджі вербалды, визуалды, 
этикалық, эстетикалық қимылдар мен әртүрлі мінез нысандарынан 
қалыптасады және оның субъектісі осы жеке тұлғамен тікелей немесе жанама 
түрде байланысқа түскен адамдар болып табылады. 
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Зерттеушілер имиджді жіктеуде үш мүмкін байламды ұсынады: 
қызметтік байламда, оның әртүрлі типтері әртүрлі қызметтік негізден шыға 
отырып бөлінеді; жүйелілік байламда оның типтері әртүрлі іске асырылу 
жүйелеріне сәйкес жіктеледі; салыстырмалы байламда өзара жақын 
имидждер салыстырмалы түрде жіктеледі. 

Имидж қалыптастыру, бұл бүкіл табыстың бәрі имидж қалыптастыру 
технологиясы мен сол кездегі нақты жағдайға тәуелді ұзақ және күрделі 
үрдіс. В. М. Шепелдің пікіріне сүйенетін болсақ, -  «имидж қалыптастыру – 
бұл мінез – құлық моделдерінің әдейі құрылған қатары». 

Өзін - өзі дәріптеу – бұл өзін басқа адамдарға ұсына білу өнері. Ғылы-
ми ұғымда, бұл мінез – құлық қалыптастыру стратегиясының көмегімен, 
басқа адамдар бойында өзі туралы жағымды пікірлер қалыптастыруды 
басқаруды білдіреді.  В. М. Штепель пікірінше, - «Адамның өзін - өзі 
дәріптеуі дегеніміз, бұл өзіне аса назар аударта білу, өзінің сөйлеген сөзі мен 
сыртқы бейнесіне талдау жасай отырып, өзін басқаларға ұсына білу». 

Американдық дәстүрде адамның өзін - өзі дәріптеуі жеке аралық 
қатынастардағы демонстративті мінез таныту ретінде бағаланады және 
демонстративті мінездің өзі әлеуметтік мінез – құлық нысандарының бірі 
ретінде қарастырылады.  

Осы бағытта жұмыс атқарушы көптеген зерттеушілер, адамның өзін - 
өзі дәріптеуінің Ж. Тедеши мен М. Риес ұсынған анықтамасын мойындайды. 
Бұл зерттеушілер пікірінше, - «Өзін - өзі дәріптеу – бұл қоршаған адамдар 
бойында өзі туралы жағымды пікірлер қалыптастыруға бағытталып саналы 
түрде әдейі іске қосылған мінез – құлық моделі». Ғылыми зерттеулерде назар 
аударуды басқару технологиялары өзін - өзі дәріптеудің баламасы ретінде 
танылады. 

Имидж еркіндігі, оған әртүрлі тетіктер көмегімен әсер ету мүмкіндігіне 
жол ашады. Осылардың көмегі арқылы саналы түрде бөліп алынған сапалы 
қасиеттерден құралған жасанды конструкциялар өмірге келеді. 

Әлеуметтік – психологиялық көзқарас тұрғысынан, бұл үрдіс бірқатар 
тетіктерге сүйенеді. Фасцинация (ағылшын тілінен fascination – сүйкімділік) 
сөз арқылы әсер етумен байланысты, бұл кезде ақпарат ағымына 
қызығушылық еліктіріледі. Аттракция (ағылшын тілінен  attraction – өзіне 
тарту) адамның өзіне қатысты жағымды әрекеттерге қызығушылығының әрі 
сезімдік қатынасының бейнелі тіркелуі. В. М. Шепель пікірінше, фасцинация 
мен аттракция имидж қалыптастырудың ажырамас элеметтері болып 
табылады және аса тиімділік қалыптастырудың көптеген тәсілдеріне ие.  

Жалпы алғанда, имидж қалыптастыру міндеттері аса ерекше болып 
табылады. Бір жағынан, имидж қалыптастыру үрдісі қатал ережелерге, 
даярланған іс - әрекеттер пакетіне, нәтижелерді тіркеу әдістері мен 
критерилеріне негізделген үлкен технология. Екінші жағынан, ол көркем 
өнер міндеттеріне аса жақын келетін толыққанды шығармашылық мінезге ие. 

Жеке тұлғаның психологиялық саулығы ахуалымен тығыз байланысты 
сыртқы бейне тартымдылығын зерттеу мәселелері ісін зерттеу нәтижелері, 
оның ер адамдарға қарағанда әйел адамдар үшін аса маңызды екендігін 
көрсетіп отыр. Әлеуметтік қарым – қатынастарда сыртқы келбеті сүйкімді 
әйел адам, келбетті ер адамға қарағанда үлкен әлеуметтік ұтыстарға ие болу 
мүмкіндігіне ие. 
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Ұзақ жылдарға созылған зерттеулер нәтижесіне сүйенетін болсақ, 
нағыз еркек стереотипіне мезоморфты түр сәйкес келетін болса, нағыз әйел 
стереотипіне эктоморфты түр сәйкес келеді. Сонымен ер адам құрыштай 
мықты, ал әйел адам денесі нәзік болуы тиіс. 

Дене бітімінің мезоморфты түрі ер адам денесі үшін үлгі болып 
саналады және атлеттер эталонына сәйкес келеді. Әйел денесінің эктоморфты 
түрі әйелдер үшін нәзіктік эталоны болып саналады. Сонымен, адамның 
жыныстық рөлінің бейнесі оның әлеумттік текестігін қалыптастырушы 
фактор болып табылады. 

Адамдар өмірі олардың мүддесін қорғау мен жоспар – істерінің іске 
асуының, олардың арасындағы қарама – қайшылықтар мен туындап 
отыратын дау – жанжалдар шешілуінің аса күшті құралы билікпен  үзілмес 
байланыстар болып табылады. Биліктің жоғары сатысы саяси билік болса 
қоғам дамуы мен әлеуметтік өзгерістер көзі қызметін атқарады және қоғам 
құрылымы мен елдер мен халықтар тағдырын өзгертетін деструктивті қызмет 
те атқаруы мүмкін. 

Саяси билік имиджін құру базасы ретінде саяси технологиялар іске 
асырылады. Бүгінгі қазақстандық шындықтың аса ерекшелігі соншалықты, 
оған батыстық саяси технологиялар түгілі, академиялық мінездегі ресейлік 
және отандық  технологияларды да тиімді қолдану аса қиын. 

Осы арада, «саяси технологиялар» мен «саясаттағы технология» 
категорияларын бөліп қарастыру қажет. Көптеген жағдайларда, бұл 
түсініктер арасындағы шекті бөлу аса қиын, себебі, олар өзара тәуелді және 
өзара негізделген континуум құрайды әрі әдетте бір-бірін толықтыра отырып 
жүйелі түрде іске асырылады.  

Осыған қарамастан, «саясаттағы технолгия» түсінігі қолданбалы – 
тәжірибелік  мінезге ие және өзіне алға қойылған саяси мақсаттарға жетуге 
бағытталған іс-әрекеттердің саяси компоненттерімен қатар ұйымдық, 
мәмілегерлік, әскери, қаржы, ақпараттық, психологиялық, компьютерлік 
және т.б нысандары мен әдістерінің аса кең спектрін қосады. 

«Саяси басқару» ұғымы көптеген жылдар бойы батыс елдерінің де, 
көршілес Ресей елінің де саясаттанушылары тарапынан аса сақтықпен 
қолданылып отырды. Қоғамдық санада саяси басқару ұғымы демократиялық 
тәртіп жағдайында бұқаралық санаға манипуляция жасау мен тоталитарлық 
тәртіп жағдайындағы бұқаралық мінезбен ұштасып келді. Соңғы жылдары 
бұл ұғымға қатысты көзқарастар өзгере бастады. Ұғымның өзінің ішкі 
мазмұны да өзгере бастады. Саяси басқару ең алдымен, ел азаматтарының 
басқару үрдісі мен биліктік – басқару шешімдерінің даярлануы мен іске 
асырылуы үрдісіне қатысуы және  елдің саяси бағытын таңдауға қатысуын  
бейнелейтін ұғымға айналды.  

Осындай өзгерістерге байланысты, жаңа саяси басқару ұғымына сәйкес 
келетін әдістер мен тәжірибелер жиынтығын құрайтын және саяси басқару 
технологиялары деп аталған жаңа типті басқару іс-әрекеттері қалыптаса 
бастады. Саяси басқару технологияларын саяси басқару өнері ретінде де әрі 
саяси ғылымның жаңа ғасырдағы басым бағыттарының бірі ретінде 
қарастыруға болады.  

Халықаралық маркетингтің алтын ережелерінің бірі «Клиенттің сөзі – 
қашан да дұрыс» деген сөзбен бейнеленеді. Сол себепті де, белгілі бір 
тұлғаның имиджін құруға тапсырма алған кезде, оны теріс жағынан 
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көрсететін мінез – құлқы көріністерін жасыра отырып, оның жағымды 
бейнесін қалыптастыруға көмектесетін күшті жақтарын баса көрсету қажет. 

Мақсатты түрде әрі жақсы ойластырылған бейне оң нәтижеге әкеледі 
және өзіне дәл берілген қызметтерді атқара отырып «клиент» пайдасына 
жұмыс жасайды. Имиджмейкер – маман жеке тұлғаның имиджін жобаламас 
бұрын онымен нақты өзара сенімді байланыс орнату қажет. 

Әдетте, имиджді екі ракурста қарастырады, яни «бейне» немесе 
«бетперде». Бірінші жағдайда, имиджді адамның ішкі мазмұнының сыртқы 
көрініс табуы ретінде түсіну өзіне оның жеке тұлғасының әртүрлі бағыттарда 
күрделі қызмет атқаруын қосады және даралықтың нақты қызметі мен мінез – 
құлқына оның психикасының философиялық терең қабатының әсерін 
айқындайды. Екінші жағдайда, бір сәттік нақты бір мақсатқа жету үшін 
қажетті әрі жасанды бетперде қалыптастырылады. 

 Имидж қалыптастырудың зор ерекшеліктерінің бірі, оның сыртқы 
тиімділікке бағытталуында ғана емес, адам өмірі мен оның қозғалыстағы 
бейнесінде көрініс табатын рухани – адамгершілік және субъективті – жеке 
мәнінің, яғни ділінің үйлесімділігінде. 

 Осы байламды негізге алатын болсақ, имидж қалыптастыру 
стратегиясы мен тактикасын даярлаудың жаратылыстық негізі ретіндегі 
ділдің аса маңыздылығын толық түсінуге болады. Ділдің маңызды құрамдас 
бөліктері, яғни ұлттық тән мінезі, өмірлік қызметінің үлгісі, этнопси-
хологиялық ерекшеліктері имиджмейкер жұмысының басым бағыттары үшін 
үлкен маңызға ие.  

Тартымды кәсіби имидж қалыптастырудың маңызды шарттарының бірі 
ретінде жеке тұлғаның рухани – адамгершілік сапасы баса көрсетіледі және 
оның  негізі ретінде іскерлік пен көшбасшылық қасиеттер, туындаған дау – 
жанжалдарды шеше білу қабілеті, әріптестік қатынастар орната білуі, тіл 
табыса білу қабілеттері, сендіре білу, бейімделе білу, оптимизм, мейірімділік 
алынады.  

Кәсіби имидж ерекшелігі ұйым мен қызметшілер мүдделерін үйлестіре 
білу, корпоративті саясатты іске асыруда табанды болу, қызметкерлер 
талаптары мен мұқтаждарына мұқият қарау, тәртіпті әрі сенімді болу, адал 
қызмет атқару және т.б. ұйымдық талаптардан тұрады.  
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Т.Т. Шайхиев  
ИМИДЖЕЛОГИЯ – СОВРЕМЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЫНКА 

 
В этой статье представлены основные понятия имиджелогии как самостоятельной 

научно-прикладной дисциплины, изложены основные концепции, содержащие базовые 
понятия. Объектом имиджелогии следует признать всё пространство социального общения 
личности и деловых (общественных) структур. В качестве её предмета выступает имидж как 
виртуальная (проектируемая) или реальная конструкция, состоящая из разнообразных средств 
выражения человеческого достоинства. 

Главная идея автора такова: имидж складывается из усилий многих специалистов – 
модельеров, визажистов, парикмахеров, парфюмеров, но решающая роль в его создании 
принадлежит специалисту, который научит личность искусно использовать их помощь – 
мимически, манерно, коммуникабельно, риторически. Этим объясняется научная интегра-
тивность имиджеологии, её междисциплинарное информационное оснащение. 

Приоритетное предназначение имиджелогии как науки о технологии личного обаяния – 
оснастить людей различного возраста имидж - знаниями и оказать помощь в овладении и 
умелом использовании их при выстраивании межличностных и деловых отношений. 

Ключевые слова: имидж, рейтинг, политические технологии, социологическое 
исследование, общественное мнение. 

 
 

T.T. Shaihiev 
IMAGEOLOGY – MODERN REQUIREMENT OF THE POLITICAL MARKET 
 
This article presents the basic concepts of the imageology as an independent scientific applied 

discipline, outlines the basic concepts that contain the basic notions. The object of the imageology 
should recognize all the space of social communication and business person (public) institutions. As 
its object the image appears as virtual (projected) or real construction, that consists of a variety of 
means of expression of human dignity. 

The author’s main idea is: the image is made up of the efforts of many professional fashion 
designers, makeup artists, hairdressers, perfumers, but a decisive role in its creation belongs to a 
specialist who teaches a person to use their help skillfully-mime, mannered, sociable, rhetorically. 
This explains the imageology`s scientific integrative, its interdisciplinary information equipment. 

Priority destination of the imageology as the science of the personal charm technology is – to 
equip people of all ages by image knowledge and help in learning and skillful using them during 
building their interpersonal and business relationships. 

Key words: image, rating, political technology, sociological research, public opinion. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА  
ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Целью данной статьи являются рассмотрение дистанционного обучения 

как нового вида образования, базирующегося на принципе самостоятельного обучения 
студента, а также современных методиках обучения, технических средствах и способах 
передачи информации. Проводится обзор педагогических методов и приемов, средств и форм 
коммуникаций, режимов и технологий дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, интернет, информация, информатизация, 
образование, методы, технологии. 

 
Из парадигмы задач, поставленных Главой государства Н.А.Назар-

баевым в стратегии «Казахстан-2050» знания и навыки определяются как 
ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и 
переподготовки кадров. Была поставлена цель - произвести модернизацию 
методик преподавания, развивать онлайн-системы образования, интенсивно 
внедрять инновационные методы, решения и инструменты в отечественную 
систему образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме 
онлайн, доступные для всех желающих [1, с. 115]. 

Важной отличительной особенностью современного этапа развития 
общества является расширяющийся процесс информатизации. Информатизация 
общества и, как частное проявление, информатизация образования приводят к 
появлению новых форм организации образования, одной из таких форм, 
отражающих следствия информатизации, является дистанционное обучение. 

Объединение компьютеров в единую сеть Интернет и объединение всех 
информационных материалов в единую сеть документов Всемирной паутины 
ведет к колоссальному уплотнению информационной сферы [5, с. 600]. На 
этом этапе технического развития уже не компьютер осваивается как новое 
знание и новая ценность, а традиционные знания и ценности осваиваются в 
новой компьютерной среде, когда владение компьютером и умение 
пользоваться Интернетом становятся важнейшими элементами профессио-
нальной подготовки специалистов любого профиля. 

Согласно ГОСО РК 5.03.004 - 2009 под дистанционными образова-
тельными технологиями понимаются технологии обучения, осуществляемые 
с применением информационных и телекоммуникационных средств при 
опосредствованном (на расстоянии) или не полностью опосредствованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  

В условиях трансформации общества дистанционное обучение играет 
важную роль в решении проблемы модернизации профессионального образо-
вания. Это качественно новый вид образования, базирующийся на принципе 
самостоятельного обучения студента, а также современных методиках 
обучения, технических средствах и способах передачи информации. 

Дистанционное образование позволяет построить фактически для 
каждого обучающегося свою индивидуальную траекторию образования, 
пройти ее, обращаясь к созданной информационной среде, удовлетворить  
свои личные потребности в образовательных услугах в том режиме, в 
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котором это удобно и комфортно. Ключевым понятием дистанционной 
формы обучения является «интерактивность», т.е. систематическое 
взаимодействие учителя (преподавателя) и учащегося (студента). 

Несмотря на преобладающую отдаленность обучаемых от препода-
вателя в пространстве, они имеют возможность в любой момент поддер-
живать прямой или опосредованный диалог с ним с помощью средств 
телекоммуникации. Такой диалог частично осуществляется в заочной 
системе обучения пересылкой контрольных заданий, указаний, рецензий и 
относительно кратковременными сессионными контактами. 

Сегодня основой педагогического процесса в высшей школе является 
формирование потребности в самообразовании посредством обучения 
методологии самостоятельной работы в информационно-образовательной 
среде и при увеличении ее доли в образовательном процессе. Система 
дистанционного обучения рассматривает студента как субъекта обучения, а 
образовательный процесс направлен не столько на передачу знаний, сколько 
на развитие познавательных способностей. При этом функции педагога 
варьируются от информационно-контролирующих до консультационно-
координирующих [4, с. 336]. 

Важным признаком классификации дистанционного обучения является 
совокупность используемых в учебном процессе педагогических методов и 
приемов. Выбрав в качестве критерия способ коммуникации преподавателей 
и обучаемых, эти методы (приемы), объединенные в четыре группы, можно 
классифицировать следующим образом: 

1) методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с 
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 
других обучаемых (самообучение). Для осуществления этих методов соз-
даются различные образовательные ресурсы: печатные, аудио- и видео-
материалы, а также учебные пособия, доставляемые по телекомму-
никационным сетям (интерактивные базы данных, электронные издания и 
компьютерные обучающие системы). 

2) методы индивидуализированного преподавания и обучения, для 
которых характерны взаимоотношения одного студента с одним препода-
вателем или одного студента с другим студентом (обучение «один к 
одному»). Эти методы могут реализоваться в дистанционном обучении в 
основном посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, факс, 
электронная почта. 

3) методы, в основе которых лежит изложение учебного материала 
преподавателем, при этом обучаемые не играют активную роль в 
коммуникации (обучение «один ко многим»). Эти методы, свойственные 
традиционной образовательной системе, получают новое развитие на базе 
современных информационных технологий. Так, лекции, записанные на 
аудио- или видеокассеты, читаемые по радио или телевидению, дополняются 
в современном дистанционном обучении так называемыми электронными 
лекциями, т.е. лекционным материалом, распространяемым по компью-
терным сетям с помощью систем досок объявлений. 

4) методы, для которых характерно активное взаимодействие между 
всеми участниками учебного процесса (обучение «многие ко многим»). 
Значение этих методов и интенсивность их использования существенно 
возрастает с развитием обучающих телекоммуникационных технологий. 
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Именно эти методы, которые ориентированы на групповую работу 
студентов, представляют наибольший интерес для дистанционного обучения. 
Обучение в сотрудничестве создает активный познавательный процесс, 
обеспечивая работу с различными источниками информации. Эти методы 
предусматривают широкое использование исследовательских и проблемных 
способов обучения, применение полученных знаний в совместной или инди-
видуальной деятельности, развитие не только самостоятельного критического 
мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные со-
циальные роли в совместной деятельности. Такие методы наиболее эффек-
тивно решают проблемы личностно-ориентированного обучения [4, с.336]. 

Метод обучения в сотрудничестве появился как альтернативный 
вариант традиционной аудиторнолекционной системе. В едином процессе 
такого метода объединяются три идеи: обучение в коллективе, взаимооценка, 
обучение в малых группах. 

При обучении в сотрудничестве главной силой, влияющей на учебный 
процесс, является влияние коллектива, учебной группы, что практически не 
возможно при традиционном обучении. Роль преподавателя при таком 
обучении сводится к тому, что он задает тему для студентов (ставит учебную 
задачу), а далее он должен создать и поддерживать такую благоприятную 
среду общения и психологический климат, при которых обучаемые могли бы 
работать в сотрудничестве. При этом, в отличие от других методов обучения, 
преподаватель сам является полноправным участником процесса обучения, 
что, разумеется, не снимает с него ответственности за координацию, 
управление ходом дискуссий, а также за подготовку материалов, разработку 
плана работы, обсуждаемых вопросов и тем. 

В зависимости от выбора средств дистанционного обучения и формы 
коммуникации можно выделить три вида представления учебной информации. 

1. «Единичная медиа» - предполагает использование какого-либо 
одного средства обучения и канала передачи информации. Например, 
обучение через переписку, учебные радио- или телепередачи. В этой модели 
доминирующим средством обучения является печатный и графический 
материалы. Практически отсутствует двусторонняя коммуникация, что 
приближает такой метод дистанционного обучения к традиционному 
заочному обучению. 

2. «Мультимедиа» - предполагает использование различных средств 
обучения: учебные пособия на печатной основе, компьютерные обучающие 
системы на различных носителях, аудио- и видеозаписи и т.п. Однако 
доминирует при этом передача информации в «одну сторону» при 
ограниченной двусторонней коммуникации. При необходимости 
используются элементы очного обучения: личные встречи обучаемых и 
преподавателей, проведение итоговых учебных семинаров или консультаций, 
очный прием экзаменов и т.п. 

3. «Гипермедия» - модель дистанционного обучения третьего 
поколения, которая предусматривает использование новых информационных 
технологий при доминирующей роли компьютерных телекоммуникаций. 
Простейшей формой при этом является использование электронной почты и 
телеконференций, а также аудиообучение (сочетание телефона и телефакса). 
При дальнейшем развитии этот вид дистанционного обучения предполагает 
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использование комплекса таких средств, как видео, телефакс и телефон (для 
проведения видеоконференций), аудиографику в трехмерном изображении и 
анимации при одновременном широком использовании видеодисков, 
различных гиперсредств, систем знаний и искусственного интеллекта. 

Дистанционное обучение предусматривает развитие трех видов 
технологий: 

1) кейс-технология, когда учебно-методические материалы комплек-
туются в специальный набор (кейс) и передаются (пересылаются) студенту 
для самостоятельного изучения с периодическими консультациями и 
контролем знаний преподавателями; 

2) ТV-технология, которая базируется на использовании 
телевизионных лекций с консультациями; 

3) сетевая технология, построенная на использовании возможностей 
локальных и глобальных сетей как для обеспечения студента учебно-
методическим материалом, так и для интерактивного взаимодействия 
преподавателя и студента. 

При применении кейс-технологии обучающиеся получают комплект 
учебно-методических материалов. Данный комплект может включать в себя 
пособия, методические указания, задачники, выполненные на бумажных или 
электронных носителях, аудио- и видеоматериалы. Обучаемые изучают их 
самостоятельно в ходе выполнения контрольных заданий, курсовых 
проектов, следуя прилагаемым указаниям. При необходимости существует 
возможность обращения за помощью к персональному тьютору - 
преподавателю-консультанту, который осуществляет учебный процесс в 
дистанционной форме. 

Для обеспечения связи обучаемых с тьюторами базовое учебное 
заведение, как правило, организует сеть региональных учебных центров. Очные 
встречи с тьюторами осуществляются периодически несколько раз в месяц, 
возможны также консультации по телефону, факсу, электронной почте. 
Экзамены проводятся очно с оформлением соответствующих документов. 

Методика дистанционного обучения не исчерпывается решением 
вопросов «чему учить и как учить», но и предполагает разрешение вопроса 
«как учиться». Существуют два основных режима дистанционного обучения: 
синхронный и асинхронный. 

Синхронной называется такая связь, когда приемник и передатчик 
информации работают в одних временных параметрах. При синхронном 
обучении дистанционно разделены вуз, обеспечивающий проведение занятий 
(лекций, консультаций), и группа одновременно занимающихся студентов 
(это может быть виртуальная учебная группа, студенты в которой не 
обязательно находятся в одной аудитории и даже в одном городе). 

Асинхронной называется такая связь, когда прием и передача сооб-
щения осуществляются в разных временных параметрах. При асинхронном 
обучении студенты, удаленные от вуза, составляют группы одного курса и 
занимаются по индивидуальному учебному плану с использованием единых 
учебно-методических материалов. 

Дистанционное образование является интенсивно развивающейся 
сферой применения информационных и коммуникационных технологий. И 
объясняется это тем, что современный уровень развития информационных и 
коммуникационных технологий предлагает реальную возможность 
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практического воплощения в жизнь девиза ЮНЕСКО: «Образование для всех 
и на протяжении всей жизни», согласно которому любой человек, независимо 
от его возраста, места проживания, вида профессиональной деятельности, 
физических и физиологических возможностей должен иметь необходимые 
условия для непрерывного повышения своего профессионального и 
образовательного уровня. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ СТУДЕНТА В ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Статья  посвящена проблеме формирования творческой инициативы сту-

дента в художественно-творческой деятельности, описываются педагогические условия и 
система инновационных методов обучения, позволяющих формировать творческую инициа-
тиву студента в художественно-творческой деятельности. Обоснована педагогическая сущ-
ность понятия «творческая инициатива студента» как интегративное свойство личности, 
проявляющееся в действиях субъекта, опережающих внешние требования, побуждающих личность 
к самостоятельности, самовыражению, самореализации в свободной творческой форме.  

Ключевые слова: творчество, активизация. деятельность, инициатива, инновация, 
метод, обучение.  

 
Современные тенденции развития отечественной системы вузовского 

образования ориентируют педагогов на признание студента ведущим 
субъектом учебной деятельности, на формирование личности с активным 
отношением к действительности, личности, способной к самореализации и 
самосовершенствованию, проявляющей творческую инициативу – способ-
ность к самостоятельному поиску новых способов действий, опережение 
внешних требований, стремление к самовыражению[1]. 

Исследование процесса формирования творческой инициативы стано-
виться продуктивным на основе теории учебной деятельности (В.В. Давыдов, 
Г.И.Щукина, Д.Б.Эльконин), анализа роли творческой деятельности в 
учебном процессе (К.А. Абульханова-Славская), Б.Г.Ананьев, Л.Т.Божович, 
С.Л.Рубинштейн), ориентации личности в мире ценностей (А.В.Кирьякова), 
художественно-творческой деятельности (А.В. Бакушинский, Н.Н.Волков, 
С.М.Каргопольцев, В.С.Нургалиев, Б.П.Юсов), рефлексивной деятельности 
учащихся в процессе творчества (В.Г.Богин, В.В.Давыдов, В.Д. Семенов).  

На основе проведенного анализа научной литературы было установ-
лено, что творческая инициатива студента – это интегративное  свойство 
личности, проявляющееся в действиях субъекта, опережающих внешние 
требования, побуждающих личность к самостоятельности, самовыражению, 
самореализации в свободной творческой форме, и таким образом, 
способствовало повышению качества образования в художественно-
творческой деятельности студента.  

Инновационная образовательная технология была реализована в 
рамках элективной учебной дисциплины «Современные материалы исполь-
зуемые в ХОМ». Специфика элективной дисциплины создает самые 
благоприятные условия для реализации основной задачи инновационной 
образовательной технологии - формирование творческой инициативы 
студента в художественно-творческой деятельности. 

В целом задача учебного курса состоит в следующем: помочь 
студентам осознать возможности творческой деятельности, способствовать в 
процессе работы над созданием художественного изделия проектированию у 
студентов их жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей 
профессии и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней. 
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Организация педагогической работы по обеспечению студентов теоре-
тическими знаниями включала темы, раскрывающие технологию выполнения 
и изготовления изделий из кожи; гобелена; войлока; художественной росписи  
ткани «батика»; вышивки; изделий из керамики, фарфора; шым  ши и т.д. Для 
обсуждения на практических занятиях в форме диалога студентам были  
предложены на выбор следующие вопросы: символ и ассоциативные образы 
в произведениях декоративно-прикладного характера; Художественная 
целостность и выразительность декоративно-прикладного искусства казахов; 
Идейно-художественное решение декоративного произведения;  Целостность 
восприятия художественного произведения и тд. 

Все эти вопросы легли в основу диалогов, дискуссий в рамках учебной 
дисциплины «Современные материалы используемые в ХОМ», которые 
выступают характеристикой культуротворческой воспитательной среды. 

В ходе изучения учебной дисциплины «Современные материалы 
используемые в ХОМ»  была обоснована система педагогических условий 
как механизма взаимодействия подсистем: формирования творческой ини-
циативы студента и художественно-творческой деятельности: 

1. Развитие направленности мотивов студента на творческую 
деятельность  

Реализация данного педагогического условия на начальном этапе 
требовало ведущей инициативной роли преподавателя, отражающей его 
собственное отношение к культуре, искусству. В образовательном процессе 
создавались ситуации, актуализирующие ценностное отношение к твор-
честву, культурному наследию страны, мировому искусству (ситуации 
самокритики и самосозерцания, создания успеха и обеспечения роста 
достижений, самовыражения, диалога, приведения примера, ощущения 
счастья и др.). 

Для формирования и развития творческой инициативы студентов нам 
было важно сформировать систему мотивов художественно-творческой 
деятельности. Для того чтобы потребность стала реальной основой процесса 
мотивации, мы создали ситуацию «встречи» потребности с предметом 
(авторским художественным изделием). Для студента это был «чрезвы-
чайный акт», значение которого мы рассматривали как перевод потребности 
на другой уровень — мотивов, составляющих мотивационную сферу 
личности [2].  

Так, студенты, работая над образом художественного изделия, 
отмечали, что находились в мучительном состоянии сомнения, дерзких 
замыслов невозможного или непосильного и недоверия к себе и вместе с тем 
упорной внутренней работы. Тем не менее, это состояние предшествовало 
периоду счастливого самоуверенного труда. Неизвестный образ, желание 
что-то создать, еще не зная что, проявляется в творческой активности (в 
состоянии устремленности к тому, чтобы приложить к чему-то свои 
творческие силы и возможности).  

2. Включение студентов в творческую деятельность 
Творческая деятельность по созданию художественного изделия на 

тему «История в образах» предполагала усложнение процесса художест-
венно-творческой деятельности с учетом всех ее структурных компонентов 
(цель - мотив - содержание - умение - результат), а также различных 
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вариантов общения преподавателя со студентами, их характеристик, 
способствующих возникновению субъектной позиции студентов в учебном 
процессе.  

Овладение деятельностью по созданию художественного изделия 
происходило в условиях осознания студентом процесса ее протекания и 
усвоения ее элементов. Деятельность обогащалась, «нагружалась» «Я» 
студента. Отсюда начиналось рождение «Я» студента-творца, культурного 
деятеля, выход в мир творчества, Я-рефлексию [3].  

3. Развитие рефлексии творческой деятельности 
Апробация вариативных художественных идей обеспечивала наиболее 

полную реализацию потенциальных творческих способностей личности. 
Модель учебного процесса как целостная система непрерывного 
формирования творческой активности студентов позволяла задействовать  
потенциал других учебных дисциплин и практик, обеспечить реализацию 
педагогических условий в комплексе. 

Готовность и способность активно изучать декоративно-прикладное 
искусство подтверждается тем, что все студенты 4 курса с большим жела-
нием посещают элективный курс «Современные материалы используемые в 
ХОМ», плодотворно вели работу в творческой лаборатории, принимали 
активное участие в мастер-классах.  

В учебной работе традиционные методы обучения (объяснение, показ, 
упражнение и т.д.) сочетались с инновационными (творческое проекти-
рование, моделирование, эскизирование, демонстрация, мастер-класс, 
творческая лаборатория, творческий проект,  диалог культур и т.д.), 
использовались активные формы учебной (урок-образ, урок - творческая 
мастерская, урок-поиск, урок-диалог, урок- ярмарка и т.д.) и внеаудиторной 
(экскурсии, посещение выставок, музеев, мастерских художников, народных 
мастеров, подготовка и проведение выставок работ декоративно-прикладного 
искусства и презентаций, работа в Internet) работы. Общение со студентами 
строилось с учетом эстетических вкусов, творческих потребностей  и 
индивидуальных точек зрения на творчество каждого студента. 

На занятиях учебной дисциплины «Современные материалы исполь-
зуемые в ХОМ» нами были разработаны и предложены студентам для 
выполнения  следующие задания: 

1. «Урок – диалог». Основное назначение урока - создание условий 
диалога, уважения иной точки зрения, формирование умений находить 
культурный способ выхода из конфликта, в том числе национально-
этнического характера.  

В диалогической модели современного мира декоративно-прикладное 
искусство выполняет компенсирующую роль, способствует преодолению 
«отстраненности» и обретению самоидентичности личности, актуализирует 
содержание передаваемой информации. 

 
На занятии студентами обсуждаются в форме диалога следующие темы 

и вопросы:  
- Символ и ассоциативные образы в произведениях декоративно-

прикладного характера;   
- Художественная целостность и выразительность декоративно-
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прикладного искусства казахов;  
- Идейно-художественное решение декоративного произведения; 
- Целостность восприятия художественного произведения и тд. 
В ходе данных занятий студенты учатся понимать Декоративно-

прикладное искусство  как элемент национальной  культуры,  начинают 
осознавать, что очень часто  изделия декоративно-прикладного искусства - 
ковры, картины, гобелены, посуда, ювелирные изделия, мебель и т.д., 
выступают знаками, символами, образами того или иного народа, через 
которое тот или иной народ опосредует свое вхождение в социокультурный 
мир, в коммуникативное пространство диалога с Другими, «удваивает» 
реальность и наполняет ее индивидуальным жизненным содержанием.  

Диалоги используются нами на групповых занятиях как на лекциях, так 
и на практических и СРСП, так и в период педагогической практики в школе. 
Во время диалога студенты совершенствуют педагогическое мастерство, у 
них формируются артистические способности - умение выражать свои мысли 
в жестах, мимике, интонации голоса; вести свободно диалог; быть 
раскованным, раскрепощенным, уверенным в себе и своих действиях. 

2. « Урок- образ». Его назначением являлась разработка  эскизов или 
создание проектов изделий декоративно-прикладного искусства.  

Темы для декоративных работ студентов мы берем самые 
разнообразные: 

Ассоциации:   
- времена года «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 
Стилизация: 
- живой мир «Вода», «Цветы», «Ветер», «Животные» 
Образность: 
- человек «Герой», «Образ», «Сказка», «История» 
Выразительность: 
- орнамент «Растение», «Человек», «Животное», «Космос», 

«Геометрия» 
Эскизы выполняются на формате бумаги А4 (29,7 Х 21 см), карандаш, 

краски (гуашь, акварель, акриловые) и кисти. Техника выполнения – 
свободная. Эскизы предоставляются в количестве 10 шт. по каждой из 
заданных тем. 

Материалом для разработки данных заданий служили адаптированные 
творческие задания, предложенные в интегрированных программах по 
искусству Н. А. Терентьева и Б. П. Юсова. При выполнении такого рода 
заданий у студентов развиваются невербальные средства общения, твор-
ческие способности студентов, эмоциональная отзывчивость, экспрессия - 
как основа развития эмпатии. Развивались деятельностный, эмоциональный, 
интеллектуальный компоненты профессиональной культуры и культуры 
творческой деятельности [4]. 

 
3. «Урок-поиск». Студентам предлагались художественные произве-

дения известных казахстанских мастеров Айтбаева Салихитдина Абдыса-
дыковича, Ходжикова Ходжахмета, Сариева Шаймердена Тлемисовича, 
Исмаилова Аубакира, Тельжанова Канафия, Шаяхметова Камила, Кенбаева 
Молдахмета и других, для того чтобы они смогли произвести анализ 
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основной тематики, художественного стиля их работ, охарактеризовать 
особенности работ данных авторов, описать их выразительные, отличи-
тельные черты, технику исполнения, сфантазировать внутренний мир худож-
ника по стилю, технике выполнения, цветовому решению, предположить 
мотивы, цели деятельности, эмоциональное состояние художника на момент 
создания художественного произведения. Выбор художественного 
произведения того либо иного автора для анализа студент осуществляет в 
соответствии с собственными идеалами красоты, опираясь на свой 
эстетический вкус. 

4. «Урок - творчество» (студенты работают индивидуально или в 
микрогруппах по 3 человека):  

- разработка художественного изделия (эскиз, набросок, зарисовка, 
иллюминированный чертеж, стилистическое и цветовое решение художест-
венного изделия, детальное продумывание составных частей, технология 
изготовления панно в форме проекта, изучение основных способов обработки 
художественных материалов, их особенности). Коллективный анализ 
каждого изделия, выявление его слабых мест, рекомендации по их 
устранению, защита проекта и презентация, его обоснование. В данном 
случае происходило формирование целенаправленности, независимости в 
суждениях, умения отстаивать свою точку зрения, приводить весомые 
доводы в защиту своего замысла, художественной и эмоциональной 
выразительности, способности творчески мыслить. Знания, умения, 
приобретенные студентом в ходе выполнения данного задания, могут быть 
использованы в художественно-творческом воспитании детей, и стать 
основой для его профессиональной компетентности; 

- создание декоративного панно по мотивам художественных 
произведений либо с опорой на исторические события, факты, образы. 
Каждая работа выполняется с особой точностью, студенты перечитывают, 
восстанавливают в своей памяти детальные характеристики исторических 
персонажей либо событий. В конце данного задания вступают в дискуссию, 
приводят весомые аргументы в защиту своих проектов. У студентов 
формируется воображение, образное видение, мышление, развиваются 
способности логического мышления.  

На «уроках - творчество» нами использовались также различные 
варианты составления заданий для студентов предполагающих творческий 
характер их выполнения: система развивающих заданий (стилевая экспер-
тиза, анализ авторского художественного изделия, угадывание художест-
венных произведение известных авторов, написание философских эссе). 

Членами экспертной комиссии были определены критерии оценивания 
творческих работ предоставляемых студентами по итогам выполнения 
творческого проекта (декоративного панно на тему «История в образах»). 
Экспертная комиссия из числа преподавателей кафедры «Художественно-
прикладного искусства и профессионального образования» в составе               
3 преподавателей  оценивала творческие работы студентов по 100 балльной 
системе оценки по следующим основным критериям (показателям):   

- Идейно-художественное решение декоративного панно, оригиналь-
ность идеи творческого проекта;  

- Выразительность; 
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- Содержательность; 
- Символ и ассоциативные образы в работе; 
- Пластический линейный строй, взаимоотношение цвета и фактуры в 

работе; 
- Аккуратность выполнения; 
- Оформление законченной работы;  
- Художественная целостность декоративного панно; 
- Использование законов композиции; 
- Способность студента изложить основную смысловую идею своей 

работы. 
5. «Урок - технология». Студентам были предложены знакомые им 

основные художественные материалы, используемые в декоративно-
прикладном искусстве. Задача состояла в том, чтобы методом проб и ошибок 
они смогли разработать новую технологию обработки того или иного 
материала и научить своих однокурсников данной технике.  Например, это 
может быть новый способ покраски войлока, либо новый способ или 
технология изготовления объемных изделий из кожи либо ткани и т.д.  

Студенты ищут ответы на вопросы касательно тех материалов или 
способов обработки уже им известных, что нового можно сделать используя 
те же самые материалы, например, чем можно заменить клей при выполнении 
завитка, как сделать перфорацию на изделиях из кожи если у тебя нет 
дырокола и т.д и т.п. Это способствовало осознанию студентом педаго-
гических возможностей процесса творчества, расширяло его знания о 
возможных способах использования ДПИ в психологической, педагоги-
ческой, культурологической и художественно-творческой деятельности через 
осознание силы воздействия опыта создания художественного изделия на чело-
века. Развивался интеллектуальный компонент творческой  деятельности [5]. 

Перечисленные формы организации учебной работы и задания 
способствовали приобщению студентов к творчеству. Проявление творчества 
в отдельно взятом поведенческом акте требовало мотивационного 
объяснения. Мотивационные явления, неоднократно повторяясь, со временем 
становились чертами личности человека. 

Также нами были использованы различные методы, формы и 
механизмы организации учебных занятий: 

- методы (рассказ, объяснение, лекция, беседа, дискуссия, диалог, 
работа с книгой, метод иллюстраций, демонстрация слайдов, устные, 
письменные и графические упражнения, метод проблемного изложения, 
эвристический и исследовательский методы); 

- формы учебно-воспитательной работы (конкурсы, выставки, смотры, 
презентации, диалоги, диспуты на философские, нравственные, эстетические 
темы, коллективное обсуждение творчества известных художников и 
мастеров прикладного искусства, экскурсии, практикумы, мастерские, 
семинары, зачеты и др.) 

- механизмы (подражание,  перенос, компенсации, идентификации). 
Таким образом, учебно-воспитательная деятельность организованная 

на занятиях по дисциплине «Современные материалы используемые в ХОМ» 
способствовала формированию творческой инициативы студента, макси-
мальному проявлению творческих способностей и самостоятельности 
мышления, формированию культуры творческой деятельности, создавала 
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воспитательный эффект в коллективном творчестве 
Опыт реализации  содержания художественно-творческой деятельности 

в образовательной практике Вуза  позволяет рассматривать художественно-
творческую деятельность как форму проявления творческой инициативы 
студента, приобретения им  собственного опыта создания произведения 
искусства, отличающегося оригинальностью и субъективной новизной.  

Инновационная образовательная технология рекомендуется для 
внедрения в практику художественно-творческой деятельности детей 
учреждений дополнительного образования, учащихся средних учебных 
заведений, студентов вузов. 
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Бұл мақала көркем-шығармашылық қызметіндегі студенттік творчестволық ынтаны 

құру проблемасына арналған. Мақалада сол проблема бойынша педагогикалық шарттар және 
оқу инновациялық әдістер қарастырылған. «Студенттің шығармашылық ынтасы» педагоги-
калық ұғымның негізі – бұл адамның интегративтык қасиеті, субъектік әрекеттерінде 
көрсетілетін, озық сыртқы талаптың, өзін іс жүзінде шығармашылық азат түрде көрсету.  
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This is article devote problems formation creative initiative students is artistic- creatives 
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ГИМНАСТИКАМЕН ШҰҒЫЛДАНУҒА БАЛАЛАРДЫ ІРІКТЕУ 
 
Аңдатпа. Балаларды гимнастикамен шұғылдануға бағыттау өте бір күрделі іс. 

Мақалада бағыттау кезіндегі баланың гимнастикамен шұғылдануға қызығушылығы, 
тұрақтылығы, қабілеті, тәрбиесі және тағы да басқа осы спортты игеріп алып кетуге қажетті 
жеке басының ерекшеліктері қарастырылады. Гимнастикамен шұғылдануға саналылық пен 
белсенділікті қалыптастыру жолында спортпен шұғылданудың денсаулыққа пайдалы екеніне, 
қимылдың, сұлулықтың, эмоцияның, төзімділіктің, адамгершіліктің, спорттың қажеттілігіне 
көздерін жеткізу.  

Түйін сөз: дене тәрбиесі, гимнастика, физикалық даму, спортқа қызығушылық. 
                                                              
Балаларды гимнастикамен шұғылдануға бағыттау осы спорт түрімен 

шұғылданудың мақсаттылығын ғылыми тұрғыда негізделген ұсыныстармен, 
педагог кеңесімен түйіндейді. Бағыттау кезінде баланың гимнастикамен 
шұғылдануға қызығушылығының тұрақтылығы, оның бейімділігі, қабілеті, 
отбасы жағдайындағы өмірі, мектептегі үлгерімі, үйренімі, тәрбиесі және 
тағы да басқа осы спортты игеріп алып кетуге қажетті жеке басының 
ерекшеліктері есепке алынады. Гимнастикамен шұғылдануға саналы және 
белсенді қатынасты қалыптастыру жолында спортпен шұғылданудың 
денсаулыққа пайдалы екеніне, ал тәжірибе жинақтауда қимылдың, сұлулық-
тың, эмоциялық, төзімділік, қарым-қатынастық, адамгершілік, спорттық 
болашақ еңбекке қажетті қадір-қасиеттердің қалыптасатынына көздерін 
жеткізу керек .  

Баланы спортқа бағыттауда ата-аналар мен педагогтар кейбір 
факторларды яғни, спорт базасының тұрғылықты мекеннен алыстығы, оның 
жағдайы, сабақ өткізу жайы, тәрбиеші-жаттықтырушылардың құрамы және  
де т.б.ерекшеліктерді есепке алуына тура келеді. 

В.И.Филипович өз қаламдастарымен бірге балаларды спорт гимнасти-
касымен шұғылдануға бағыттауда осы спорт саласы бойынша қажетті 
мәлімет бере алатын кеңес өткізуді де ұсынады. Бұл кеңес балалардың 
сабаққа ынталылығын арттырып, гимнастика саласында жан-жақты білімге 
ие болуына, дәріске жауапкершілікпен қарауына бастайды. Кеңес өздеріне 
сұрақпен келген тұлғаларға ғылыми тұрғыда негізделген, тәжірибеде тексе-
рілген немесе спортпен шұғылдану мәселесінде гимнастиканы таңдаудың 
мақсаттылығын түсіндіріп бере алатын дәрежеде болуы тиіс. Кеңес қашанда 
жеке тұрғыда болады. Кеңес беру кезінде педагог ең алдымен кеңес алуға 
келген тұлғаның гимнастикаға сезімталдық, эмоциялық ниетпен бе немесе 
саналы таңдау мен келді ме осы бір қызығушылығының себебін білуі керек. 
Бұл үшін міндетті түрде педагогқа кеңес алғалы келіп отырған ата-анамен 
тілдесіп, спорт гимнастикасымен шұғылдану туралы олардың ойын  нақты-
лап алу керек, бұл жерде олардың осындай шешімге келудегі пікірін айқын-
дап алу қажет. Әңгіме барысында қызығушылықтың тууы мен  тұрақтылығы, 
олардың балаларының гимнастикамен шұғылдануға қабілеттілігі мен 
бейімділігі анықталуы тиіс. Гимнастикадағы қазіргі таңда қойылып отырған 
талаптар деңгейі мен жоғары жетістікке жету жолдары кез келген гимнас-
тикамен шұғылданғысы келетін балаға мүмкін бола бермейді. Атақты гим-
настикашылар, заңдылыққа орай, сәби кезінде-ақ өз қатарынан қимыл бел-
сенділігімен, дене тәрбиесінде әртүрлі жаттығулар бойынша жарысуға құ-
мар, өз қабілеттілігін көрсетуге ұмтылып тұратын, еңбекқорлығымен, тәртіп-



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

137 

тілігімен, өзін-өзі басқара  білу қабілетімен ерекшеленетін болады  [1, с. 420]. 
Балалардың спорттық гимнастикаға бейімділік, қабілет, қызығушы-

лықтары қаншалықты жоғары болмасын, анық  гимнастикамен шұғылдануға  
6 жастан бастап қана рұқсат етіледі. Бұл жас кезеңіне дейін организм 
жүйелері мен органдар қызметі толық қалыптасып, қимыл-әрекеттерді 
саналы түрде басқару үшін қажетті тұлғалық және психикалық ерекшеліктер 
айқындала түседі. Дарынды балалар жас талапкерден шебер спортшыға 
дейінгі аралықты 5-7 жылда өтеді.  

Көптеген авторлар баланың гимнастикамен шұғылдануға қызығушы-
лығы, оның дәлелдемелерін, бейімділігі туралы мәліметтерді оқушылардың 
өздерінен және олардың ата-аналарымен болған әңгімеден алу қажеттігін 
қолдайды. Оқушымен әңгіме барысында төмендегідей сұрақтарға жауап 
алынады:  

• Спортпен шұғылдану үшін сен неліктен міндетті түрде спорт 
гимнастикасын таңдадың? 

• Спортпен шұғылдану барысында саған қандай талап-тілектер 
қойылатынын білесің бе? 

• Спортпен шұғылдану көп күш пен көп уақыт жұмсауды талап етеді, ал 
сен сондай жағдайда әрі мектебіңдегі сабағыңды да жақсы оқуға, әрі 
спортпен де жақсы шұғылдануға уақыт таба аласың ба? 

Оқушы спортпен шұғылдану барысында қойылатын талап-тілектер 
туралы білуі мүмкін, ондай жағдайда ол туралы ұғынықты қылып түсіндіру 
керек. 

Оқушының ата-анасымен әңгіме барысында төмендегідей сұрақтарды 
қоя отырып, оқушы туралы қажетті мәліметтерді алуға болады:  

• Сіздің ұлыңыздың (қызыңыздың) спорт түрлерінің ішінен айналысуға 
гимнастиканы таңдап алуына қалай қарайсыз? 

• Сіздің үйдегі отбасылық жағдай қалай және баланың мектептегі 
сабағы мен бірдей спортпен шұғылдануына қандай көмек бере аласыз? 

• Балаңыз жалпы үй тапсырмаларын орындауға қанша уақыт жұмсайды, 
қандай пәндер оған оңай, ал қандай пәндер қиындау?  

• Балаңыздың дене және ақыл-ой еңбегі қандай деңгейде деп ойлайсыз?  
• Балаңыздың өз алдына қойған мақсатқа ұмтылысы мен оған жету 

жолындағы жігері қандай деңгейде?  
• Сіздің балаңыздың мектептегі сабақ үлгерімі мен спортпен 

шұғылдану тілегін  пайдалы  шешу жолдары туралы  пікіріңіз  қандай?  
Мектептегі үлгерім мұғалімдердің, ең бастысы, сынып жетекшісінің 

қорытындысы мен оқушының бағасына қарай әрі оқушының қалай үлгеруіне 
байланысты, білімі мен тәртібіне қарай бағаланады. Ал, гимнастика 
саласындағы білім деңгейі, қимыл мүмкіндігі мен тәжірибелерін дене 
тәрбиесі пәнінің мұғалімі бағалайды. Денсаулығы  туралы  анықтама мектеп 
дәрігерінің  немесе спорт-дәрігерлік диспансердің медициналық тексерулері 
нәтижесіне сүйене отырып беріледі. Педагог жаттықтырушы үшін оқушының 
дене құрылымының сәйкес болуы мен оның организмінің қызмет ету 
мүмкіндіктерінің гимнастика талаптарына сай болуы, және осы спорт түрімен  
шұғылдануға қарсылық көрсеткіштері ерекше қажет. Оқушының спорт 
гимнастикасына қабілеттілігін оның жалпы арнайы спорттық дайындығының 
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деңгейіне қарай, және осы спорт түрінде өте қажетті қимыл және психикалық 
қабілетіне, тұлғалық ерекшеліктеріне қарай бағалауға болады. Ең бастысы, 
осы қабілеттердің даму мүмкіндігінің бар жоқтығын білу қажет. Оқушының 
дене тәрбиесі сабағындағы белсенділігі мен оның спорт ойындарына деген 
қызығу-шылығы да есепке алынады. Бұл мәліметтерді мектептегі дене 
тәрбиесі пәнінің мұғалімінен алуға болады. Оқушының спортқа деген 
қызығушылығы жайлы дене тәрбиесі мұғалімнің болжамдары сол оқушының 
спорттағы жетістікке жету мүмкіндіктерін болжауда үлкен маңызға ие. 

Бірнеше авторлар (Л.П.Матвеев, Е.Ю.Розин, М.Л.Укран, т.б.) бала-
ларды шартты түрде гимнастикамен шұғылдану топтарының үш кезеңіне 
бөлуді ұсынады: 

Бірінші кезең алғашқы және негізгі таңдау түрлерін өз ішіне алады. 
Алғашқы таңдау балалардың гимнастикамен шұғылдануға жалпы қажеттігін 
анықтау мақсатында іске асырылады. Ол таңдаудың барлық бес түрінің  
бағалау  нәтижелерімен  анықталады. Алғашқы таңдау кезінде бейімділікті, 
қабілетті, қызығушылық, денсаулығы, дене құрылысының ерекшеліктері, 
мектептегі сабақ үлгерімі, баланың гимнастикамен шұғылдануына ата-
ананың қарым-қатынасы және оқушының өзімен әңгімелесу нәтижелері 
бағаланады. Алынған мәліметтер негізінде баланың гимнастикамен  шұғыл-
дану  дәрістеріне  қажеттігі  туралы  алдын-ала қорытынды жасалады. Бұл 
кезеңдегі зерттеу нәтижелері негізінен оқу-жаттығу процесінде оқушыға  
жеке  және  тұлғалық жағынан келуге, оның бойында спорт дәрістеріне  деген  
және жалпы талапкердің төзімділік қабілетін, белсенділік пен саналы қарым-
қатынасын тереңдетуге пайдала-нылады.  

Таңдаудың екінші кезеңі жас гимнастикашыны әлі де терең зерттеуге 
әрі оның тереңдетілген спорттық дайындық бағдарламасын игеру, жоғары 
спорттық жетістіктерге жету мүмкіндіктерін алдын-ала болжау мақсатында 
қолданылады.  

Таңдаудың үшінші кезеңі жауапкершілігі жоғары жарыстарға қатысу 
үшін құрама команда құрамына іріктеп алынатын спортшыларды анықтау 
мақсатына бағытталады. Бұл шара гимнастикашының тұлғалық болмысын, 
оның қабілетін, дене (жалпы және арнайы) дайындығын, шеберлік, такти-
калық, теориялық, психологиялық дайындығын зерттеу нәтижелерін байыту 
негізінде іске асырылады. Спортшылардың психикалық және тұлғалық 
болмысына үлкен назар аударылады. Барлық ақпараттардың байытылуы  
команданың  әрбір  мүшесінің  үлкен  жетістіктерге  жету мүмкіндігін  
шынайы салмақтап, алдын-ала болжам жасауға мүмкіндік береді [2, с. 368].   

Спорт гимнастикасымен шұғылданушыларды таңдау кезінде тек 
тұлғаның гимнастика үшін маңызы бар ерекшеліктері (қабілеті) жайлы 
объективті ақпараттар ғана есепке алынады да, олар бірқалыпты және қимыл-
қозғалыс жағдайында объективті әдістермен зерттеледі. Спорт гимнастикасы 
сабақтарына жарамдылық туралы анықтама көп жағдайда сыртқы болмысты, 
физикалық тұрғыдан дамуын және дене құрылысының ерекшеліктерін 
бағалаудан басталады. Таңдау, міндетті түрде, біздің көзқарасымызда 
әлемнің ең мықты гимнастикашыларының дене құрылысына жақын болып 
келетін балаға  түседі. 

Попова Н.К. төмендегідей бағалауды қолданады: гимнастикашылар 
спорт шеберлері дененің ұзындығы мен салмағы бойынша орташа не ортадан 
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сәл төмендеу көрсеткіштерге ие адамдар қатарында болады. Олардың иық 
бөлігі аумағы өте жақсы дамыған (иықтары сәл ылдиланған), жамбас бөлігі 
тар, және салыстырмалы қысқалау бойымен бірге олардың бұлшықеті жақсы 
дамыған қолдары ұзын және түзу аяқтарының артық еті болмайды. Іш бөлігі 
батыңқы, ал, арқа бөлігі омыртқаның табиғи иілуі анық байқалатын 
бұрыштарға ие болмағандықтан, сырт қарағанда түптүзу секілді болып  
көрінеді [3, с.448]. 

Жас гимнастикашыларды сырттай ұзақ бақылау негізінде қалыптасқан 
нәрсе олардың дене құрылымының ерекшеліктері, дене құрылысындағы 
ауытқулар және дене дамуының негізгі көрсеткіштері дене салмағы мен 
ұзындығы болжамдық дүние. Сыртқы белгілердің ортақтығы (фенотип)  

7 жаста-ақ спортшының дене қалыптасуын болжауға мүмкіндік береді. 
Таңдау кезінде дене қалыбы мен физикалық даму көрсеткіштеріне қарай 
төмендегі ерекшеліктерге назар аударылады:  

1. Барлық жастағы топтардағы гимнастикашылар (ұлдар мен қыздар) 
спортпен айналыспайтын өз қатар құрбыларынан дененің салмағымен  
ұзындығының көрсеткіштері бойынша кейін қалады;  

2. Дене қалыбы, мойын, қол, аяқ ұзындығы дене қатынасына қарай 
уақыт өтуімен жасөспірім гимнастикашыларда тым аз өзгерістерге 
ұшырайды;  

3. Қол мен аяқ буындардың артық не кем иілгіштігі мен жалпы 
формасы өзгермейді. Қолдың не аяқтың артық иілгіштігі жиі жарақаттануға 
бастайды;  

4. Таңдау кезінде балалардың мүсінінде болатын айқын ақаулар 
(сколиоз және кифоз) жаттығулар барысында міндетті түрде орныға түседі;  

5. Оқу-үйрету сапасына, әсіресе, шеберліктің өсуіне шектен тыс бел 
лордозы кері әсер етеді; 

6. Жас гимнастикашылардың физикалық дамуы өзіндік ерекшеліктерге 
ие бола тұра, антропометрикалық көрсеткіштердің жай және жылдам 
қалыптасудың жас ерекшеліктеріне қарай дамудағы жалпы даму заң-
дылықтарына бағынады. Бұл оны ертерек көру (болжау жасау) мен оған орай 
көпжылдық дайындықты жоспарлауға мүмкіндік береді; 

7. Спорттың басқа түрлерімен шұғылданатын ешбір спорт түрімен 
айналыспайтын құрбы-құрдастары мен қатарларына қарағанда гим-
настикашылар үшін жыныстық жетілу ретардация (баяулау) кемінде екі-үш 
жылға баяулайды  [4, с. 140]. 

Гимнастикаға балаларды таңдауда физикалық дамудың басты 
көрсеткіштері бойынша арнайы жасалған стандарттарға бағдарлануы керек.  

      Қорыта айтқанда, шағын ғана мақалада көптеген авторлардың 
еңбектерін салыстыра отырып гимнастикаға іріктеу  үлкен мәселе екендігінде 
жалпылай мағлұмат берілді деп ойлаймын.  
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Гимнастика является одним из популярных видов спорта. В статье рассматриваются 

особенности отбора детей для занятий спортивной гимнастикой, дается характеристика этапов 
отбора. 

В процессе формирования интереса к гимнастике необходимо объяснить важность 
занятий спортом, показать, как это отражается на здоровье, движениях, красоте, эмоциях, 
терпении.   

 Ключевые слова: физическая культура, гимнастика, физическое развитие, спорт, 
интерес. 
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Attract children to gymnastics is very difficult. The paper (article) examines the impact of 

personality traits, his marital status, learning and education for the opportunity to do the sport. In the 
formation of interest to the gymnastics to explain the importance of sport, show how it affects health, 
movement, beauty, emotions, patience. 

Key words: physical education, gymnastics, physical development,  attracting the sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 793.3  37.071 

А.У. Шукирова – преподаватель, 
ЗКГУ им. М.Утемисова, 

E-mail: shukirovaa@mail.ru 
 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

141 

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ  
И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ 

                                   
Аннотация. «Народный танец» как предмет обучения и как один из видов искусства. 

Народный танец как неотъемлемая часть духовной культуры народа. Истоки зарождения 
казахского народного танца, основоположники.    
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На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания  

было и остается искусство, представляющее целостную картину мира в 
единстве мысли и чувства, в системе эмоциональных образов. В процессе 
исторического развития искусство выступает и как хранитель и как 
«зеркало», отражающее  традиции  и обычаи народа. 

Искусство хореографии возникло еще в первобытную эпоху, когда 
люди выражали радость успехам трудового процесса или военной деятель-
ности воспроизведением соответствующих движений. Первоначально танец 
имел религиозно-магическое значение, в нем отражались трудовые процессы 
народа, языческие и бытовые обряды. Люди жестами и движениями выра-
жали в танцах свои мысли, чувства, настроение, воплощалось мифотвор-
чество народа, быт. 

Народный танец является неотъемлемой частью духовной культуры 
народа, это корни, связывающие человека с историей своей земли, своего 
отечества, раскрывающие духовное богатство родного народа. Народный 
танец как один из видов искусства передавался  из поколения в поколения, 
каждый народ или  племя имели своих мастеров исполнителей. В танцах они 
отражали традиции, обычаи, особенности своего народа, используя специ-
фические положения и движения рук, характерных своему народу. Если 
раньше эти танцы исполнялись в форме импровизации, то в настоящее время 
с развитием профессиональной хореографии поднимаются вопросы, связан-
ные с обучением и воспитанием профессионального танцовщика, который 
способен всячески развивать и сохранять лучшие традиции национальной 
хореографической культуры. Данная проблема рассматривается многими  
ведущими исследователями разных народов, работающих в области 
преподавания и обучения  танца.  

В современных условиях «активного»  развития общества, необходимо 
сохранить, историю и самобытную культуру  народа, которая была веками 
накоплена предками. Именно народный фольклор является ярким 
выражением художественно-исторической памяти народа,  отражает обычаи, 
традиции народа.  

Для достижения гармонии в развитии личности  необходимо совместно 
с умственным, физическим, интеллектуальным развитием ставить и развитие 
эмоциональной сферы личности, его духовное воспитание. В воспитании   
подрастающего поколения необходимо уделить внимание и оказать ему 
помощь  в  адаптации к стремительно развивающемуся и меняющемуся миру, 
при этом  научить его  сохранить национальную культуру и традиции своего 
народа. Каждому народу  характерно  стремление к развитию духовных 
основ этноса, поэтому  знакомство с богатством  танцевального   творчества  
своего народа является идейно-эстетическим воспитательным процессом  
подрастающего поколения. 
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Казахский народ,  как и многие народности, за свою многовековую  
историю создал самобытную  танцевальную культуру, которая отражала свои 
танцевальные традиции, пластическую выразительность, музыкально-
ритмические рисунки, специфические положения рук.        

Казахский народный танец в своем развитии  прошел  большой и слож-
ный путь. Истоки зарождения казахского танца уходят в далекое прошлое,   
свидетельством тому являются наскальные рисунки, где изображены  образы 
танцующих людей, а также  наличие в казахском языке слова «би» (танец) и 
«билеу» (танцевать). Многие формы древнейших плясок не дошли до 
современности, но все же в народе  сохранились многие сюжетные  тематики 
танцев старины и их традиционные движения. В настоящее время танце-
вальное искусство Казахстана разнообразно. Оно богато многими виртуоз-
ными танцами, которые передаются из поколения в поколение. Казахский 
народный танец является одной из обязательных и профилирующих  
дисциплин  в обучении и  подготовке специалистов- хореографов Казахстана.    

Изучение и сохранение традиций танцевального творчества дает воз-
можность говорить  о высоком и художественно значимом уровне народной 
пластической культуры. Темы для танцев, исполнявших народными умель-
цами различными выразительно-танцевальными средствами, были разнооб-
разны. Это и трудовой процесс, сатирические, лирические, комические 
персонажи, изображали  и поведение  животных.    

Созданию и дальнейшему развитию профессионального казахского 
танца предшествовали талант и творчество многих танцовщиков, хореог-
рафов-балетмейстеров Казахстана и их труд, это: Л.П. Сарынова, 
Ш.Жиенкулова, Д.Т.Абиров, У.Д.Джанибеков, О.Всеволодская – Голушкевич 
и многие другие. 

Одной из первых профессиональных исполнителей казахского народ-
ного танца является народная артистка Казахской ССР, лауреат  Государст-
венной премии республики Шара Жиенкулова, имя которой широко известно  
как в Казахстане, так и за ее пределами. Она обладала не только 
танцевальным мастерством, но и талантом пения и актерским мастерством.   
«Народный танец необходимо сберечь для будущих поколений, - говорила 
Ш.Жиенкулова, - потому что он является своеобразным памятником 
национальной культуры» [1; стр.11].  Ее творчество олицетворяет не только 
возрождение национального танца, но и яркую самобытность. Всю свою 
жизнь великая танцовщица  неутолимо пополняла  танцевальный  репертуар  
новыми  танцами. Постоянно гастролируя  и разъезжая по аулам, она изучала  
старинные обряды, традиции, национальную одежду, фольклор казахского 
народа  и  все это отражалась в сюжетах и образах ее  танцев. Таким образом, 
появились идеи для создания таких танцев,  как: «Айжан қыз», «Қара жорға», 
«Таттимбет», «Асық», «Ковровщица» и т.д. Работая педагогом в 
хореографическом училище, в институте, в танцевальных ансамблях  она 
пыталась передать весь свой опыт молодому поколению, обучая учащихся 
казахскому народному танцу. Ею были разработаны и изданы следующие  
книги, как: «Казахские танцы», «Тайна  танца», «Сымбат», «Танцы друзей». 
В настоящее время   они  используются  как  учебно-методические  пособия   
для   изучения   казахского народного танца.   

Огромную роль  в возрождении традиций  народного танцевального 
творчества и дальнейшего ее развития сыграло творчество таких балет-
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мейстеров и деятелей искусств как Д.Абиров, З.Райбаев, О.Всеволодская –
Голушкевич, У.Д.Жжанибеков и т.д. В настоящее время в республике 
существуют Государственные ансамбли танца: «Алтынай», «Салтанат», 
«Гульдер», почти в каждом региона и области созданы ансамбли, танце-
вальные коллективы главными направлениями которых является пропаганда 
казахского народного танца.   

Стало традиционным проведение республиканского конкурса казах-
ского танца имени Шары Жиенкуловой. Основными задачами и целью 
данного мероприятия  является  творческая активизация учебно-творческого 
и воспитательного процессов в вузах РК, выявление лучших танцевальных 
коллективов, пропаганда казахского хореографического искусства, обмен 
профессиональным опытом, развитие научного потенциала среди педагогов-
хореографов, балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов 
в республике. Первый конкурс проходил в 1992 году в г.Алматы, где 
принимали участие как профессиональные танцевальные ансамбли, так и 
самодеятельные коллективы. Организатором проведения второго в 2001 г., а 
затем и третьего 2006 г. конкурса казахского танца был ЗКГУ                        
им. М.Утемисова г. Уральска, в рамках которого проводилась и Между-
народная научно-практическая конференция «Наследие и современные 
проблемы национальной культуры». Четвертый конкурс казахского танца 
был проведен в 2012 г.  г. Астана.  По результатам конкурсов  было отмечено, 
что  с каждым годом казахский народный танец набирает силу, овеянную 
красотой пластики, гаммой костюмов, музыкального разнообразия и испол-
нительского мастерства. На конкурсах принимали участие как  профессио-
нальные, так и самодеятельные танцевальные коллективы Республики. 
Членами жюри были отмечен высокий профессиональный уровень испол-
нения казахского  танца  такими коллективами, как: «Казына» г.Чимкент, 
«Наз» г.Астана, «Арна» г.Уральск, «Назерке» г.Уральск, танцевальный кол-
лектив КазНАИ им.Т.Жургенева г.Алматы и многих других. Очень разно-
образна  была и тематика танцевальных номеров. В  целях сохранения и 
знания «золотого фонда» танцевального искусства Казахстана, на 4-м конкур-
се было введено в положение конкурса обязательное исполнение одного 
танцевального номера в постановке  знаменитых балетмейстеров Казахстана.  

Таким образом, изучение и знание элементов танцевальной пластики, 
древних обычаев, исторических этапов формирования танцевальной куль-
туры казахов несет в себе  воспитательную функцию познания национальной 
культуры, и требует более бережного отношения и сохранения древней  
культуры народа. И поэтому, в образовательном процессе  при подготовке 
специалистов-хореографов должно уделяться большое внимание изучению 
народного танца, являющейся одним из факторов сохранения традиций и 
общего воспитательного процесса. Ведь именно народное танцевальное 
творчество имеет богатейшие традиции, отразившие мысли, чувства, 
мироощущения множества поколений народа.    
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А.У. Шукирова 
ХАЛЫҚ БИІ -  ДӘСТҮРЛЕРДІ САҚТАУШЫ РЕТІНДЕГІ ОНЫҢ ТӘРБИЕЛІК РӨЛІ 

 
«Халық биі» - өнер түрлерінің бірі және оқыту пәні. Халық биі – халықтың рухани 

мәдениетінің ажырамас бір бөлігі. Қазақ халық биінің шығу тарихы оның негізін 
салушылармен тығыз байланысты.   

Түйін сөз: өнер,  би, тәрбие,  мәдениет,  фольклор. 
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FOLK DANCE - AS A FACTOR IN PRESERVING THE TRADITIONS  

AND EDUCATIONAL ROLE 
 
“Folk dance" as article of educating and as one of types of art. Folk dance - as part 

noetemlemoaya spiritual culture. Origins of the Kazakh national dance, the founders. 
Key words: art, dance, education, culture, folklore. 
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ОҚУШЫЛАРҒА ӨНЕР ПӘНДЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУ АРҚЫЛЫ 
ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ ЖОЛДАРЫ 

 
Аңдатпа. «Оқушыларға өнер пәндерін интеграциялау арқылы эстетикалық тәрбие беру 

жолдары» атты мақаласында өнер пәндерін интеграциялау арқылы эстетикалық тәрбие берудің 
педагогикалық моделін жасаған. 5 сыныптың күнтізбелік-тақырыптық жоспары, интегра-
цияланған сабақ үлгілері жетілдірілген. Музыканы әдебиетпен синтезді оқыту мәселесі – білім 
мазмұны жағынан да, оқыту бағыты мен технологиясы, әдіс-тәсілдері жағынан да, әдіснамалық 
ұстанымдар жағынан да музыкалық педагогикада жаңадан қалыптасып келе жатқан жаңа сала. 
Осы жаңа сала бағытында зерттеу жұмысы нәтижесінің қорытындысында  оқушыларға 
эстетикалық тәрбие беруде өнер пәндерін интеграциялаудың мүмкіндіктері жоғары екендігін 
ұтымды әдістемемен көрсете алған.  

Түйін сөз: интеграция, координация, кіріктіру, үйлестіру, толықтыру, жинақтау, 
синтетизм. 

 
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында орта білім сапасына 
қойылатын негізгі міндеттердің бірі қазіргі заманғы  білім берудің үлгісін 
қалыптастыру мен оны әлемдік білім беру кеңестігіне кірігуі қажет екендігі 
атап көрсетілген [1 ]. 

Осыған орай, бүгінгі қоғамның тереңдеп келе жатқан үрдісі мектептегі 
ғылымдар негізінен білім беруді, ғылымдардың алуан салаларының өзара 
байланысы мен интеграциясының жаңа дәрежеге көтерілуі негізінде құруды 
талап етіп отыр. 

Латынша «integratio» сөзінің қазақша мағынасы қайта құру (восста-
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новление), толықтыру (восполнение), педагогика және психологиялық қазақ 
тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде «қалпына келтіру» 
дегенді білдірсе, «integrer» сөзі «бүтін» деген мағынаны соңғысы екі 
мағынада қолданылады:  

- бөліктерді бүтінге біріктіру; 
- бір типтес қоғамдық құрылыстағы екі я одан да көп мемлекеттердің 

ұлттық  шаруашылығын біріктіру, бір-біріне ыңғайластыру процесі; 
- педагогикалық тұтастықты қалыптастыратын білімді жүйелеу мен 

жинақтауда әртүрлі ғылымдарды біріктіреді [2].  
Философиялық және энциклопедиялық сөздіктерде интеграция қайта 

құрылу, толығу деп анықтама берілген және бұрын жеке дара бөліктер мен 
элементтердің бір тұтастыққа бірігуімен байланысты даму үрдісінің қыры 
ретінде айқындайды [ 3]. 

Философтардың еңбектерінде интеграция деп кейде білімдер жүйесінің 
синтезін айтады. «Синтез» гректің  «synthesis», яғни қосу, құрау, ұштастыру 
сөзінен шыққан деген анықтама береді. Философияда бұл жөнінде алғаш 
пікір айтқан Платон «Федр» және «Софис» атты диалогтарында адамдарда 
екі түрлі табиғи қабілеттердің барын, соның бірі -«synagjge» (қосу) - көптеген 
оқшау нәрселерді бір идеяның шеңберіне кіргізу, соған жатқыру деп 
тұжырым жасайды [4]. 

Интеграцияның қазіргі таңда маңыздылығы арта түсуде. Ол білім беру 
жүйесін реформалаудың да әдіснамалық негізі болып отыр. Кіріктіру 
(интеграция) мен үйлестіру (координация) - қазіргі заманғы пән 
байланысының екі бағыты. 

Қазақстандық ғалым А.А.Бейсенбаева мектептегі білімді ізгілендіру 
құралы ретінде пәнаралық байланыстың теориялық-әдіснамалық тұжырым-
дамасын негіздеуде ғылым айналымында  алғаш рет «білімнің пәнаралық 
интеграциясын» енгізеді және оны жеке тұлға дамуының құралы ретінде 
қарастыра келе, интеграциясы дегеніміз-бұл екі ғылым элементтерінің жай 
қосылуы емес, табиғат заңдарын тереңірек түсінуге мүмкіндік беретіндей 
дәрежеге олардың жаңаша жүйеленген ішкі бірлігі деп анықтайды [5]. 

Профессор Ә.М.Мұханбетжанова  өз еңбегінде интеграция білімнің 
жинақталуы мен толығуына жеткізеді...интеграция қашанда жаңа сапаның 
пайда болуын талап етеді. Интеграция - бірігу, ортақ ойлау бағытын табу 
және оны мазмұны жағынан толықтыру» деп түсіндіре келіп, «бұл жағдайлар 
білімдердің жүйелілігіне сай келеді, оқушылар оқып отырған материалдар 
мазмұнын жақсы меңгереді, оқылған материалды анағұрлым еркін де, жеңіл 
айтып бере алады» деп ой түйеді [6]. 

Интеграция - шығармашылықпен жұмыс істейтін бірде-бір мұғалімнің 
назарын аудармай қоймайтындығын байқау қиын емес. Бұл оқушыларды 
оқыту мен тәрбиелеуге жаңаша көзқарас ретінде мойындалып отыр. 

Бүгінгі білім мазмұнын интеграциялап, оның ғылыми деңгейін көтеру 
мәселесі қойылып отырған жағдайда оқушыларға музыка, әдебиет, бейнелеу 
өнері пәндерінің интеграциялану арқылы эстетикалық тәрбие беру міндеті 
туып отыр.  

Өнер - мәдениеттің құрамдас бөлігі бола отырып, оның біртұтастығы 
толық сақталған кішкене сипаты. Ол адамның көркемдік қызметінің жемісі 
болғандықтан, адам санасының синкретті тұтастығының көрінісі. Ғалым-
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дарымыз «Синтетизм дегеніміз - көркемдік және ғылыми шығармашылықтың 
әр түрінің бірін-бірі байытуы негізінде қалыптасқан адамзат ойының ең 
жоғарғы сатысы» дей келе, солай бола тұрса да, шығармашылық ойлауда 
ыдырау мен бөліну үрдістері жүріп отыратындығын, сөйтіп өнер түрлері мен 
жанрларының дербестік түрге ие болатындығын да ескертеді. «Бұл шынайы 
қайшылық эстетикалық және өнертанушылық ой тарихында ертеден-ақ өзінің 
көрнекті бағасын алды» деп, зерттеуші бұл құбылыстың тарихилығын 
көрсетеді. 

 Демек, өнердің біртұтастық болмысы оқушыларға да сол тұтастық 
сипатта ұсынылса, оның қабылдануы да сананың тұтастық және жүйелілік 
қалпына сәйкес жүретін болады. Бұл құпия жасырын жүретін құбылыс-
біртұтастық деп аталады. Музыка мен әдебиет, бейнелеу өнерінің 
біртұтастығы да осы орайда қабылданады.  

 Мәдениетті, оның барлық байлығын толыққанды сезіну гуманитарлық 
бағдардағы пәндерде алған білім-түсініктерді кең түрде интеграциялап 
пайдалануға да зор мүмкіндіктер ашады. Өнерде адам қызметі мен 
мәдениеттің жалпы тұтас бейнесі бар. Ол- көркем мәдениеттің өзегі. Өнер 
әлемді және адамды синтезді түрде танытады. Онда ақыл-ой, адамгершілік, 
сезім, әрекеттер біртұтастықта сезініледі. Бұл - өнердің синтездеуші сипаты. 

Өнер әлемді сұлулық заңдылықтары бойынша меңгерудің ең жоғарғы 
түрі. Ол тұрмыстың барлық әсерлерін сұлулыққа айналдырады, сөйтіп адамға 
эстетикалық рахат пен ләззат береді. Өнердегі сұлулық оның түрінде, 
мазмұнында, шеберлігінде, мәнділігінде. Өнердегі сұлулыққа болмысты 
шығармашылықпен қайта жасау жолымен жетуге болады. Өнер сұлулық 
арманын өзі бейнелерінде көрсете отырып, заттардың ішкі қажеттіліктерін 
аңғару қабілетіне үйретеді, сұлулықты сезуге, түсінуге тәрбиелейді, сұлулық 
заңдылықтары бойынша жасампаздыққа жетелейді, адамның әлемдегі 
эстетикалық құндылықтар бағдарын қалыптастырады. 

Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары – музыка, әдебиет  және 
бейнелеу өнері. Өнер түрлері адамды қуанышқа бөлейді, жігерлендіреді, 
олардың идеялық жағынан баюына игі әсер етеді. Өнер түрлері адам 
санасына белгілі бір көзқарастарды әр түрлі құралдар арқылы (музыкада- ән 
симфония, оратория т.б. әдебиетте - проза, поэзия т.б.; бейнелеуде – жанр, 
пейзаж) енгізеді. 

Өнер-ой мен сезім бірлігі арқылы әлемнің тұтастай көрінісін жасайтын 
адам әрекетінің бір түрі, өнер және оның  түрлері өзінің жақсы үлгілері 
арқылы адамның рухани мәдениетін байытып, дүниетанымын кеңейтеді. 
Өнердің қай түрінен болмасын М.Жұмабаев айтқандай: «Әр адамның 
сұлулық сезімдері әр түрлі нәрседен оянымпаз болады. Біреуі музыкадан, 
біреуі сұлу суреттен, енді біреудің поэзиядан әсер алуы мүмкін. 
Искусствоның әйтеуір бір түрінен ләззат алмайтын, біреуіне құмарланбайтын 
адам болмайды» [7 ]. 

 
Оқушы әр өнер туындысында жан толғанысынан туған өзіндік 

қайталанбас өнер құдіретімен танысады. Өнегелі оқиғалар, үлгілі кейіпкер-
образдар арқылы жас өспірімді тәрбиелеу, адамгершілік биіктікке үндеудің 
маңызы ерекше, орны бөлек. 

Өнер сабақтарының оның ішінде музыка пәнінің, басқа да мектеп 
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пәндерімен психологиялық, педагогикалық ортақтығы мол, түпкі мұраты бір, 
ол-мәдениетті тұлғаны дамытып қалыптастыру. Дей тұрғанмен, музыка 
сабақтары әсерлік қуатының молдығымен, көркемдік дамытушылық 
мүмкіндіктерінің байлығымен ерекшеленеді. Музыка пәні өзіне тектес өнер 
пәндері сияқты көркем өнерді танып білудің жалпы эстетикалық 
заңдылықтарын ұсынады. Сұлулық заңдылықтары негізінде музыкалық 
мәдениеттің қалыптасу барысында эстетикалық, этикалық, экологиялық, 
руханиятық мәселелер өз шешімін тауып отырады.Сол жинақталған 
қатынастар мен сезімдердің ізгілікті игі тәжірибесінің материалдық көрінісі 
ретіндегі көркем өнердің бір саласы музыка арқылы, нақтылап айтқанда, 
мектептегі музыка пәні арқылы, мектеп оқушысы өмірге, табиғатқа, 
қоршаған айнала дүниені адам мен жалпы адамзатқа ізгілікті қатынас жасау 
тәжірибесіне қанығып үйренеді. Бұның өзі, ғылыми түсініктердің 
сабақтастығы тұрғысынан келгенде, оқушылардың эстетикалық тәрбиесінің 
мазмұны мен мәні деп танылады. Сондықтан да, эстетикалық тәрбие күрделі 
педагогикалық жүйе ретінде қаралады. 

Музыканың бала тәрбиесінде үлес қоспайтын саласы жоқ десе де 
болады. Музыкалық тәрбие барысында музыка оятқан көңіл-күй баланың 
өмірінің әртүрлі жағын қамтып, оның дүние түйсінімінде тұтастық пен 
көркем үйлесімнің қалыптасуына қажетті құндылықтар қосады. Өмірдегі 
және өнердегі сұлулық пен әдемілікті, ұнамдық пен жарасымдылықты, ізгілік 
пен парасатты сезінуге, түсінуге, сүюге, сақтауға және жасауға үйретеді. 
Сөйтіп оның мінез-құлқын, қарым-қатынасын реттейді. Бұған адам қасиет-
терінің бір-бірінен бөлінбес сипаттары және өнер түрлерінің өзара үндес 
байланысы тұғырлық негіз болады. Бұл орайда оқыту мен тәрбиелеудің тұ-
тастығын құра алудағы музыканың синкретті сипаты ерекше маңызды. Атап 
айтқанда, оның әдебиет және бейнелеу өнерімен біртұтастығы аса мәнді.  

Музыка, әдебиет, бейнелеу өнері бір-бірімен тығыз байланысты. 
Өнердің қай саласы болмасын оқушы сезіміне әсер етіп, қиялын қозғайтын, 
ой өрісін өсіретін, әсемдікке тәрбиелейтін күшті құрал. Өнер пәндері  
байланысы эстетикалық тәрбие жүйесі ауқымында қарастырыла отырып, 
жеке тұлғаның эстетикалық құндылық сапаларын және оның эстетикалық-
шығармашылық әрекет мүмкіндіктерін қалыптастыру қызметін атқарады. 

Жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беру құралы қызметіндегі музыка пәні 
өзінің әлеуметтік мәнін өнердің басқа түрлерімен тығыз байланыста ғана сол 
мақсатқа сай қолданысын таба алады. Музыка әдебиет, бейнелеу өнер 
түрлерімен бірлікте ғана эстетикалық цикл құра алады. Бұлардың әрқайсысы 
өзіне тән құралдары арқылы адамның ішкі жан дүниесін ашады, бұның өзі 
өнер түрлерінің өзара байланысын айқындайды. 

Г.Г.Шевченко «Жасөспірімдерді дамыту және эстетикалық тәрбие-
леудегі өнердің байланысы» зертеуінде оқу үрдісіндегі өнер түрлеріндегі 
пәнаралық байланыс типологиясын жасайды. Автордың пікірінше, эстети-
калық циклдағы пәндер сабақтарында корреляциялық-интегративті пәнара-
лық байланыс өте тиімді. Пәнаралық байланыс жүйесі оқытудың бір түрі 
ретінде қарастырылып, материалды жақсы қабылдауға, пәнге деген 
қызығушылық туғызуға, білім сапасына, әдеби оқулықтарды, өнердің әртүрлі 
шығармаларын қолдануға, анализдеуге көмектеседі. 

Мектепте өнердің әлеуметтік құбылыс ретінде қажеттілігін қарастыра 
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отырып, өз кезегінде А.В.Луначарский: «өнерді оқып білмей, әлеуметтік 
басқа пәндерді оқу мүмкін емес», - дейді. Осындай тезисті ұстана отырып, 
Б.Л.Неменский да өнерді қабылдау мен ойлап табу мүмкіншілігі туралы айта 
келіп, «жалпы білім беретін мектептің міндеті - суретшіні тәрбиелеу емес, 
көрерменді, тыңдарманды, мәдениетті түсініп, қолдана алатын және оны әрі 
қарай дамыта алатын адамды тәрбиелеу» деп шешеді. Сонымен қатар, ол 
өнерді қуанышсыз жасау мүмкін емес, сондықтан әр сабақта балаға өнермен 
қуанышты қауыштыру - әдістеменің басты сұрақтарының бірі екенін көрсетті  [8 ]. 

Жекелеген мектептер, оқытушылар эмперикалық деңгейде интегра-
цияны оқу үрдісінде жүзеге асыра бастады, оқытушылар оқу-бейнелеу өнері-
музыка т.б. интеграциялауды жүзеге асырып отыр. Дегенмен мұғалімдердің 
аталған жұмыстары ара-тұра сипатта, көбіне ашық сабақтарда ғана жүзеге 
асырылады. Оқулық жүйесі дәстүрлі оқытудың осы білімдік, дамытушылық, 
тәрбиелік қызметінің бірлігі заңдылығын сәл басқаша, яғни оның оқушы 
ойлауы мен шығармашылық қабілетін, тілін дамыту арқылы дүниетанымын 
кеңейтіп, адамгершілікке, ізгілікке тәрбиелеп, эстетикалық мәдениетін 
қалыптастыру аспектісіне маңызды орын береді. Біз тіл сабақтарын 
эстетикалық циклдағы пәндермен интеграциялап, оқушы іс-әрекетінің 
барлық түрін сезімдік-практикалық, рухани және шынайы іс-әрекеттер бірлігі 
ретінде тәрбиелеу арқылы жеке тұлғаны дамытуды мақсат етеміз. 

Эстеикалық тәрбие беруде әр өнердің өзіндік құндылығы бола тұра, 
олардың әрқайсысының жеке мүмкіндіктері шектеулі. Осы орайда оқушы 
тәрбиесінде көркемдік синтезді кеңірек, әрі тереңірек пайдалану қажеттілігі 
туындайды. 

Ж.Еңсепов: «Эстетикалық тәрбие беруде екі-үш өнердің қосындысы 
жоғары бағаланады» дейді [9]. 

 Өйткені олардың саны артқан сайын, адам сезімге көбірек берілетін 
болады. Ал сезім-ізгілік пен көркем талғамның түрткісі. Мұндай жағдайда 
оқушының жан дүниесінде прагматикалық мүддеден сезім басымдығы айқын 
жүреді. Себебі белгілі бір шамада өнердің ықпалы эстетикалық дамудың 
деңгейімен тығыз байланысты. Эстетикалық талғамы мен бағалауы бар 
адамда өнер оған едәуір көп әсер етеді. 

Өнер кешенді қабылдау үрдісі көңіл-күй және көркемдік сезіммен бірге 
талдау, жинақтау, қорыту, салыстыру сияқты ой әрекеттері арқылы жүзеге 
асады. Қабылдаушының өнер туындысын талдап-жинақтау дәрежесі мен 
тәжірибесі көркемдік тәрбиенің сапасын арттырады. 

Эстетикалық тәрбие беруде өнер пәндерінің кіріктірілуі негізінде 
жүргізілген жұмыстар оқушылардың дүниетанымын қалыптастырып, әрбір 
өнер туындыларынан эстетикалық талғаммен ләззат ала білуде үлкен қызмет 
атқарады.  

Музыка, әдебиет, бейнелеу өнері пәндерінің негізгі мақсаттарының бірі – 
оқушыларды халқымыздың ғасырлар бойы жасаған рухани мәдениетімен, 
көркем шығармашылық, жекелеген озық үлгілерімен таныстырып, көркемдік 
талғамын, өзіндік дүниетанымын қалыптастыру, сондай-ақ, өмір танудың 
ерекше құралдары музыкаға, бейнелеу өнеріне, әдебиетке сүйіспеншілігін 
оятып, одан эстетикалық ләззат ала білуге, ізгілікке, биік адамгершілікке, 
шынайы жарасымды мінездерге баулу болып табылады.   

Өнер пәндері арқылы жүргізілетін жұмыстар жоспарлы, мақсатты 
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түрде өткізілген жағдайда, оқушылардың тыңдаған, көркем шығармаларын 
жан-жақты терең талдай білуге, оның қайталанбас әсемдігін сезініп, 
қабылдай білуге, өнердегі талғамын, белсенділігін арттырып, туындылардан 
алған әсер ләззатын, шығу тарихы т.с.с. мәселелер шешім табады.  

Өнер пәндерінің интеграциясы оқуды қызығушылықпен қабылдауға, 
мотивацияны көбейтіп, оқу уақытын қайталаусыз тиімді пәндердің түрлерінің 
оқытылуына әкеледі. Жүйелілік және ұйымдасқан түсінік оқушыларды 
бұрынғы алған білімдеріне қоса, жаңа оқу материалдарын түсінуге 
көмектеседі. 

Өнер түрлерінің біртұтастығы білім мазмұнының ұлттық компоненті 
ретінде оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде  мол мүмкіндікті фактор 
болып табылады. Өнер салалары сабақтарын бір жүйеге келтіріп, ғылыми 
негізде айқындалған әдістемемен жүргізетін болсақ, оқушылардың өнер 
туралы түсініктері тереңдеп, жан-жақты дамыған, дүниетанымы қалыптасқан, 
көркем шығармаға деген қызығушылығы басым, қабілетті, дарын-таланты 
ұшталған, парасатты, жан-жақты мәдениетті тұлғаны тәрбиелеуге болады. 
«Жан-жақты мәдениетті тұлға деп, өз мәдениетіне, өзге мәдениетке де тәнті 
адамды» танимыз. Төл мәдениетін терең білу, оған басқа мәдениеттерге 
қызығушылыққа іргетас қаласа, көп мәдениетті білу өз мәдениетін мақтан 
тұтуға негіз салады»- дейді Ж.Наурызбаев. 

Өнер пәндерінің бұл табиғи үйлесімі музыка пәнінде лайықты ескеру 
көзделеді. Пән бойынша түзілетін білім мазмұнына енгізу олардың ортақ 
белгілеріне сүйенеді. Музыка, әдебиет, бейнелеу өнері пәндерінің интегра-
циялануы білім мазмұнында ортақ бір композицияға, сюжетке бірігуінде, 
ортақ таным мазмұн құруында, ортақ көңіл-күй тудыруында, ортақ бір 
психологиялық әрекет тудыруында, бірін–бір толықтыру үшін қолданы-
луында көрінеді. 

Ол оқушының ізгілік эстетикалық дүниетанымы тұтас жүйе бейнесінде 
кемелденуіне алғышарт болып табылады. 

Өнерді пәндерін интеграциялау деп адамды тәрбиелеудің көркемдік 
міндеттерін шешуде жеке бір өнерді дара қолданумен бірге, бірнеше өнер 
түрлерін біріктіре қолдану жолымен оларды бір кезде қабылдауды айтамыз.  

Өнерді кешенді қабылдау арқылы неғұрлым пайдалы жаңа нәтижелерге 
жету мүмкіндіктері туады: кең аумақты ойлай білуге жағдай жасай отырып, 
оқушыны ой еркіндігіне, ой бостандығына баулуға болады; олардың 
көркемдік қиялын дамытып, ой-өрісін кеңейтеді, эстетикалық талғамын 
қалыптастырады, шығармашылық құмарын оятады, нақты практикалық 
әрекетке жетелейді. 

Өнер пәндерінің интеграциялануы мектеп оқушыларын шығарма-
шылық жағынан дамыту міндеттерін шешуге ықпал етеді. Өнерді синтезді 
қабылдау зейінмен қоса эмоционалды сезінудің біртұтас дамуына қол 
жеткізеді. Қабылдау мен әрекет арасында тығыз байланыс орнайды: әрбір 
бала көркем шығармадағы автордың айтайын деген ойын, көзқарасын сезімін 
білуге ғана емес, өз ойын да өнер тілімен жеткізуге ұмтылады.  

Өнер түрлерін интеграциялау арқылы құрылған білім мазмұны олардың 
бір-бірімен ұқсастық – ортақтықтарының, сондай-ақ ерекшеліктерінің 
ашылуына мүмкіндік береді, авторлық ой мен эстетикалық талғам деңгейін 
дұрысырақ неғұрлым жақындастыра қабылдауға лайықты көңіл-күй 
туғызады. Сол арқылы оқушылардың бір де бірін қалдырмай еліктіріп, 
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олардың шығармашылық әрекетке ұмтылуларын қамтамасыз етеді, ең 
қабілеттілерін тануға мүмкіндік ашады. 

Өнердің қай саласы болмасын оқушы сезіміне әсер етіп, қиялын қоз-
ғайтын, ой өрісін өсіретін, әсемдікке тәрбиелейтін күшті құрал. Өнер пәндері 
байланысы эстетикалық тәрбие жүйесі ауқымында қарастырыла отырып, 
жеке тұлғаның эстетикалық құндылық сапаларын және оның эстетикалық-
шығармашылық әрекет мүмкіндіктерін қалыптастыру қызметін атқарады. 

Бесінші сыныптың қазақ әдебиетінде үлкен орын алар тұлғалардың 
бірі, ұлы ақын – А.Құнанбайұлы. Оның  табиғат лирикасы, әсіресе жылдың 
төрт мезгілін суреттейтін өлеңдері  ақындық шеберлікпен, зор мәдениетпен 
жазылған аса, сырлы жырлар. Бұлардың композициялық құрылысында да 
өзіндік өзгешеліктер бар. Жыл мезгілдерін сипаттау үстінде алдымен әр түрлі 
ақындық бояу арқылы оқушының сөз алдына түрлі-түрлі табиғат көріністері 
келеді; жайқалған гүл «бәйшешекті», «көгорай шалғыны» мен «күркіреген 
өзені» бар, тамылжып тұрған «шыбынсыз жаз» да сонда; ақ кірпік бораны 
мен үскірік аязы бар, қылышын сүйреткен қырау қабақ қытымыр қыс та 
сонда; аспанын бұлт торлап, гүлі солғын, сарғыш даласын шық басқан, 
сұрғылт күз де сонда... Әр өлеңінде ақын әуелі табиғат көріністерін 
суреттейді, ізінше сол көрініске бөленген қазақ ауылының тірлік-кәсібіне, 
шаруа-жайына көшеді.Абайдың музыка мәдениетіне де қосар үлесі аз емес. 
Ол қазақтың ән өнерін жаңа көркемдік бейнелеу құралдарымен байытты. 
Оның «Сегіз аяқ», «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық ай» т.б. әндері 
мен «Торжорға», «Май түні»  т.б. атты 40-қа жуық күйлері белгілі. 

Музыка, әдебиет, бейнелеу өнері пәндерін интеграциялауда «Табиғат 
сұлулығы Абай шығармаларында» тақырыбы бойынша ақынның «Қыс», 
«Көктем», «Жазғытұры», Күз» өлеңдеріндегі табиғат сұлулығын сезіндіре 
отырып, айналадағы көркемдікті нәзік сезініп, шебер бейнеленген жырлары мен 
әндеріне композиция және шығарма (эссе) жаздырып, оқушыларды туған 
өлкесінің табиғатын сүюге тәрбиелеу мақсатында өнер пәндері бойынша 
табиғаттың таңқаларлық ғажайып сұлулығын қиялдау, суреттеу, Абай өлеңдері 
мен әндерінің ерекшеліктерін талғампаздықпен сұрыптау, есте сақтау, тыңдау 
(Абайдың «Май түні», «Торжорға»), үйрену («Желсіз түнде жарық ай», 
«Қараңғы түнде тау қалғып»), орындау т.б. қабілеттерін дамыту, музыка, 
әдебиет, бейнелеу өнері көркемөнердің ажырамас бөліктері екендігін жаңа 
тәсілмен түсіндірілді. Оқушылар өнер пәндеріндегі оқу материалдары негізінде 
Абайды жан-жақты баяндай отырып, «Пейзаж» тақырыбында Табиғат бейнесі 
немесе Абай шығармаларына иллюстрация жасайды (1 кесте). 

«Жарасымдылықпен жалғасқан достық» сабағында Пушкиннің шығар-
маларынан «Татьянаның Онегинге жазған хаты» оқылады. Орыс халқының 
мәдениетіне («Дымков кәсіпшіліг»і, «Гжель өнері») тоқталып, Дымков 
ойыншықтарын әсемдеу (әшекейлеу) арқылы өздері де сұлу әсерге бөленді, 
сұлулық ләззат ала алды, көрген, естіген, тыңдаған жасаған жұмыстарынан 
алған көңіл-күйлерін сөзбен, өлеңмен жеткізуге талпындырамыз. 
М.Жагорқызының  «Дудар-ай» әні тыңдатылып,  шығармалардан алған 
әсерлерімен бөлісіп, ұлы достықты, екі ел мәдениетін, табиғат сұлулығын 
әңгімелей отырып, сабақ соңы достықтың куәсіндей екі өзенге арналған 
І.Жақановтың «Еділ мен Жайық» әнімен аяқталады (1кесте).  

М.Өтемісұлы - XIX-XX ғасыр әдебиетінде өзіндік орны бар, өр ақын. 
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«Махамбет-батыр, Махамбет-ақын, Махамбет-күйші» тақырыбындағы 
сабақты интеграциялауда Махамбеттің «Соғыс», «Қызғыш құс»  өлеңдері 
оқылады. «Жұмыр-қылыш», «Қайран Нарын» күйлері, Н.Тілендиевтің 
«Махамбет» поэмасы тыңдатылып, «Мен, мен, мен едім» термесінен үзінді 
үйренеді. Бейнелеу өнерімен байланыста  М.Сейісовтің «Махамбет» мүсіні 
көрсетіліп, «Батыр бейнесі» атты тақырыпта сурет салады (1 кесте). 

 
1 кесте  

5-сыныптың оқу материалдары негізінде өнер пәндерін  
интеграциялау үлгісі 

 

№ 
Интеграция-
ланған сабақ 

тақырыптары 

Оқу пәндерінің мазмұны 

Музыка Әдебиет Бейнелеу өнері 

1 Сүйікті 
мектебім! 
(Кіріспе сабақ) 
 
Ұстазым 
менің! 

«Сүйікті мектебім!» 
әні: Ө.Байділдаев 
сөзі: Ш.Смаханов 
«Ұстазым менің» 
әні: Ә.Еспаев, сөзі: 
А.Шамкенов 

Мақал-мәтелдер. 
Оқу-білім, өнер 
туралы. 
 
«Сүйікті 
ұстазым!» 
шығарма жазу 

Бейнелеу өнерінің 
түрлері. 
Натюрморт. 
 
Портрет. 
«Ұстаз бейнесі»  

2 Ы.Алтынсарин «Кел, балалар 
оқылық!» әнін 
үйрену. 

Ы.Алтынсарин 
өмірі. 
Алтынсарин 
әңгімелері. 

Түрлі түсті 
бояумен сурет 
салу.  

3 Табиғат 
сұлулығы 
Абай шығар-
маларында 

Абай  әндері 
 «Желсіз түнде 
жарық ай», 
«Қараңғы түнде тау 
қалғып» 

Абай Құнанбаев 
«Қыс», 
«Жазғытұрым», 
«Күз», «Жаз» 

Табиғат бейнесі. 
Пейзаж. 

4 Қазақстан – 
құт дарыған 
мекенім 

«Қазақстан» әні: 
А.Жайымов, сөзі; 
Қ.Сыдық 

С.Мауленов 
«Менің 
Республикам» 

Сәулет өнері. 
Дизайн өнері. 
«Бәйтерек»,    
«Елтаңба» 

5 Батырлар 
жыры 
 

Е.Рахмадиев 
«Алпамыс», 
«Абылай хан». 
«Ұланымыз ұлы 
елдің» әні: 
М.Әубәеіров,  
сөзі: Қ.Баянбаев 

Батырлар жыры. 
Алпамыс батыр 
жыры 

Қару-жарақтар 
жасау 

6 Жарасымдылы
қпен жарасқан 
достық 
 

М.Жагорқызы 
«Дудар-ай»,  
І. Жақанов  
«Еділ мен Жайық» 

Пушкин 
шығармалары.» 
Татьянаның 
Онегинге жазған 
хаты» 

Затқа қарап сурет 
салу. 

7 Қазақтың 
ұлттық 
музыкалық 
аспаптары 

К.Дүйсекеев 
«Қазағымның 
күйлері-ай» 

І.Жансүгіров 
«Домбыра» өлеңі 

Бұйымдарды 
өрнектеу. 
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8 Жыр алыбы-
Жамбыл 
 

«Жамбыл ата» 
әні. Ж.Тұрсынбаев, 
сөзі: Ә.Асылбеков 

Ж.Жабаев 
«Өтеген батыр». 
С.Аронұлы 
«Жақсы мен 
жаман адамның 
қасиеті 

Портрет.  
Н.Крутильников 
«Жамбыл» 

9 М.Өтемісұлы  «Жұмыр-қылыш», 
«Қайран Нарын» 
күйлері,  
Н.Тілендиев 
«Махамбет» 
поэмасы 

М.Өтемісұлы 
«Соғыс», 
«Қызғыш құс» 
өлеңдері 

Мүсін.  
М.Сейісов 
«Махамбет». 
«Батыр бейнесі» 

 
Эстетикалық тәрбиені жүзеге асыруда музыка пәнін өнердің басқа 

түрлерімен интеграциялап оқыту арқылы жеке тұлға бойында көркемдік 
тәрбиені біртұтас жүйеде қалыптастыру зәрулігі барған сайын айқын 
білінуде. Өнер пәндерінің синтезді әдіспен қолданылуы ізгілік мұраттарды 
шешуде тиімді жол болып табылады. 

Жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беру құралы ретінде музыка тек 
өнердің басқа түрлерімен тығыз байланыста ғана өзінің бұл қызметін атқара 
алады. Музыкалық-әдеби, көркем бейнелерді кіріктіру оқушылардың қызығу-
шылығын арттырып, эстетикалық қатынасқа бағыттайды. Нәтижесінде бала 
нақты музыкалық шығарманы тыңдауға, орындауға, бағалауға, эстетикалық 
сезінуге қалау білдіріп, құлықтық танытады.  

Қазақ халқының музыкалық- әдеби  бейнелеу туындылары өзара өріле, 
бірлестікте өмір сүруінің негізгі көздерінің бірі- олардың тәлім-тәрбиелік, 
танымдық мәні мен мақсатында. Мұнда халықтық педагогиканың мазмұны 
жинақталған, сондықтан да осынау  біртұтастықты халықтық тәлімде негізі 
ретінде қолдану өзінің эстетикалық қызметін атқару барысында оқушыны 
үлгілі өнегеге тәрбиелеу мақсатын көздейді.  

Өнер пәндерін байланысын біртұтастықта қолдануда түрлі әдістер 
пайдаланылады және ол әдістер байытыла түседі. (музыкалық ынталандыру, 
көрнекілікті есту, сөздік талдау, бейнелерді салыстыру, жинақтау, безендіру т.б.) 

 Музыка сабағында өнер пәндерінің кіріктірілуі эстетикалық қажеттілік 
тұрғысынан қолданылып жеке тұлғаны дамытып, қалыптастыруға 
бағытталады.  

Музыканы өнрдің басқа түрлерімен ( әдебиет, бейнелеу өенрімен) 
синтезді оқыту мәселесі – білім мазмұны жағынан да, оқыту бағыты мен 
технологиясы, әдіс-тәсілдері жағынан да, әдіснамалық ұстанымдар жағынан 
да музыкалық педагогикада жаңадан қалыптасып келе жатқан жаңа сала. 
Оның болашақ дамуы ашық.  

Біз өнер пәндерін интеграциялау арқылы оқытып, тәрбиелеудің жаңа 
әдіс-тәсілдерін таңдадық. Өнер пәндерінен алған білімдерін пайдалана 
отырып, тақырыптарды логикалық жүйеде кіріктіру нәтижесінде өнер 
пәндеріне деген қызығушылығы артты.  

 
Жоғарыда айтылғандар зерттеп отырған мәселелерімізді толықтай 

қарастырмаса да, оқушылардың өнер пәндерін интеграциялау арқылы 
тәжірибелік-педагогикалық әдістердің тиімділігін арттырудың басты 
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жолдары болып табылады.  
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ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА 
ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

 
Аңдатпа. Музыкалық тәрбиенің жас буынға тікелей және кешенді түрде әсер ете 

отырып рухани жан дүниесін байытатындығы, балалардың музыкалық-эстетикалық қызығу-
шылығын, қабілеттерін, эстетикалық қарым-қатынастарының қалыптасуына септігін 
тигізетіндегі жөнінде айтылған. Мектеп оқушыларына халықтық педагогика арқылы 
эстетикалық тәрбие берудің мүмкіндіктері лекция-концерттер, әңгіме-концерттер, белгілі бір 
атаулы күндерге немесе мерекелерге арналған музыкалық кештер, ертеңгіліктер, т.б. арқылы 
қалыптастыру қарастырылған. 

Түйін сөз: педагогика, идея, тәрбие, образ, поэма, патриот, эстетика, музыка, концерт, 
мәдениет. 

 
Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы міндет - өзінің 

өмірін жалғастырушы саналы ұрпақ тәрбиелеу. Еліміз егемендікке қол 
жеткізгеннен соң жас ұрпаққа ұлттық тәрбие беру міндеті уақыт талабымен 
бірге келген игілікті мақсат екендігі даусыз. Ел Президенті Н. Ә. Назарбаев 
«Ұлт мәселесіне қатысты жалпы үрдісті танып-түсіну, сөз жоқ, қажет. 
Мұнсыз мемлекеттік дамудың жалпы логикасын бажайлау мүмкін емес», - 
деп көрсеткен. 

Бұл міндеттер Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында 
Білім беру жүйелерінің міндеттері: «азаматтық пен елжандылыққа, өз Отаны – 
Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құр-
меттеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, әлемдік және отандық мәдениеттің 
жетістіктеріне баурау, қазақ халқы мен республиканың басқа халықтарының 
тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін зерделеу, мемлекеттік тілді, орыс 
шетел тілдерін меңгеру» деп көрсетілгенімен қазақ халқы дәстүрлерінің 
тәрбиелік мәніне де айрықша көңіл аударылғанын байқауға болады. 

Халықтық педагогика мыңдаған жылдар бұрын пайда болып, «нақты 
өмірдің мәнін, оның даму заңдылықтарын танып-білуге бағытталған өзіндік 
адам қызметі ретіндегі ғылым болмаған, дәлірек айтқанда, жаңа пайда болған 
кезде қарқындап дамыды, бірақ педагогика оны арнаулы сала ретінде ғылыми 
білімнен бөліп алған жоқ» [1, б. 232]. Ол қазіргі кезеңнің өзінде педагогика 
ғылымының басты проблемаларының бірі болып табылады. Халықтық 
педагогика идеяларын, аса бай тәжірибесін талай ұрпақ пайдаланып келеді. 

Тарихи педагогика проблемаларын тарихнамалық зерттеу өткендегі 
тәрбие, оның ішінде эстетикалық тәрбие тәжірибесіне зерттеу тарихи 
дамудың барлық кезеңдерінде жүріп жатқанын дәлелдейді. Түрлі кезеңдегі 
педагогтар мен ойшылдар ауызекі халық шығармашылығын және халықтық 
педагогикадан алынатын үлгі-өнегені халық даналығының көрінісі ретінде 
пайдалану жөнінде құнды идеяларды аз айтқан жоқ. Чехтың ұлы педагогы  

Я.А. Коменский: «Бұрын әлдекім жасаған жалпыға ортақ және 
арнаулы, ескі және жаңа шолуларды пайдалану қажет», - деген болатын          
[2, с.501]. Оның пікірінше, адамзаттың ұзақ уақыт қалыптасқан өткен уақыт 
тәжірибесі «адамзат баласы бірлесіп иеленетін жалпыға бірдей даналық 
қазынасы» болып табылады.  

В.Г. Белинский тәрбиешілер мен балалар жазушыларына үн тастай 
отырып, оларды балаларға «жалпы адамзаттық, әлемдік құбылыстарды 
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мүмкіндігінше көбірек беруге, тек оларды өзіндік және ұлттық құбылыстар 
арқылы таныстырып отыруға» шақырды. 

Балалар кітаптарында халық өмірі, оның арман тілегі мен үміті, 
ұмтылысы, қайғы-қуанышы неғұрлым кең, терең және әсем бейнеленген 
сайын, олар өз тәрбиелік рөлін соғұрлым жақсы атқарады. В. Г. Белинский 
балаларды баурап алатын поэтикалық образдарын, көптеген жан жылуы мен 
патриоттық сезімдерге бай, балалар қиялы мен сезімдеріне жақын, сонша-
лықты түсінікті мысалдарды, ертегілерді, поэмалардан үзінділерді, өлеңдерді 
оқып беруді ұсынды. Сөйтіп, балалардың сезіміне неғұрлым күштірек әсер 
етуге тырысу керектігін, оларды әсемдікті сезіне білуге, халық әндерімен таныс 
болуға ерте жастан баулудың маңыздылығын атап көрсетті [3, с. 83-84]. 

Бұл тұрғыда ол балаларға өткенді көбірек пайымдатуды, бірақ мұның 
бәрін өзіндік және ұлттық құбылыстар арқылы меңгертуді ұсынады. Оның 
сөздерінде терең ой пікірлер мен шындық жатыр. Бұл бүгінгі күннің де 
көкейкесті мәселесі болып отыр. В. Г. Белинскийдің пікірі бойынша ауызекі 
халық шығармашылығы эстетикалық тәрбиені жүзеге асыруға тиіс, 
біріншіден, эстетикалық тәрбие жас ұрпақты әсемдік әлеміне енгізеді, 
екіншіден, айналадағы өмірді тезірек түсінуге көмектеседі. Эстетикалық 
тәрбиені жүзеге асыруда ол халық өнеріне, атап айтқанда, халық музыкасына 
ерекше орын берді.  

«Музыка бүгінге дейін бұқараның, халықтың бірден-бір поэзиясы 
болып қалып отыр; сондықтан ол өз халқын сүйетін әрбір адам үшін қызықты 
да қымбат. Ал өз туғаныңды сүймеу мүмкін емес... халық поэзиясында 
дәуірдің аңыздары сақталып қалған» [4, с. 308],  демек өмірдің, туған таби-
ғаттың, тұрмыстың реалистік шынайы бейнесі, халықтың аңыз-әңгімелері, 
жыр-дастандары, ертегілері – осының бәрі жас шағынан балаларды 
отансүйгіштікке тәрбиелеуге және сол сүйіспеншілігін дамытуға тиіс.  

Халықтық педагогиканың мұралары-музыкатану ғылымындағы өзекті 
мәселе. Бұл саладағы еңбектерде (А. Затаевич, А. Жұбанов, Б. Ерзакович,  

Я. Аравин, А. Темірбекова, А. Мұхамбетова, Т. Қоңыратбаев т.б.) 
халқымыздың ертедегі музыкалық мәдениетіне (әншілік, күйшілік, ақындық, 
жыршылық т.б.), оның көрнекті тұлғаларының қазақ мәдениеті тарихындағы 
орнына, музыка мәдениетінің көне дәуірлеріне қатысты тарихи мәселелерге, 
басқа да тарихи-теориялық мәселелерге ден қоюшылық байқалады. Олардың 
кейбірінде бала тәрбиесіндегі маңыздылығы ескеріледі. Мәселен,  

Б. Ерзаковичтің еңбегінде халықтық педагогиканың музыканы балалар 
ойын-сауығында, еңбек пен адамгершілік-эстетикалық тәрбиеде, сондай-ақ 
жас жеткіншектердің музыкалық қабілетін қалыптастырып, дамуында 
пайдаланғаны туралы айтылады.  

Эстетикалық тәрбиені дамытуда халықтық музыкалық шығармашылық 
елеулі рөл атқарғаны және әлі де атқара беретіні даусыз. Бұл тұрғыдан 
алғанда М. Х. Балтабаевтың жұмысы – көңіл қоюға тұрарлық еңбек. Онда 
қазақтың халықтық музыкалық шығармашылығы жоғары оқу орындарын-
дағы вокальды-аспаптық ансамбльге қатысушыларға көркемдік-эстетикалық 
тәрбие беру құралы ретінде қарастырылып, студент жастарды тәрбиелеудегі 
халықтық-музыкалық шығармашылықтың рөлі мен орны белгіленеді, оның 
өзіндік ерекшелігі анықталып, Қазақстан жоғары оқу орындарының музыка 
бөлімдерін ұйымдастырудың толып жатқан проблемаларын кешенді түрде 
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шешу жолдары көрсетіліп, олар жергілікті жерлердегі көркемөнерпаздар 
ұжымдарының білікті жетекшілерін даярлау мен қайта даярлау мәселесін 
шешу және халықтық музыкалық шығармашылықтың потенциалдық 
мүмкіндіктерін жан-жақты пайдалану үшін негіз ретінде қарастырылды. 

Қоғамның жаңа әлеуметтік-саяси дамуы жағдайларында жалпы білім 
беретін мектеп оқушыларын өз халқының рухани қазыналарымен, оның 
ұлттық мәдениетімен, дәстүрлерімен негұрлым терең таныстыру қажеттігі 
туындайды. Өйткені халықтың барлық озық ойлары мен тәжірибелері 
соларда жинақталған. Қазақтың халықтық педагогикасының мазмұны бай да 
сан қилы. Ол жеткіншек ұрпаққа тәрбие берудің барлық жақтарын қамтиды. 

Эстетикалық тәрбиенің қалыптасуы мен дамуы халықтың сан ғасырлық 
тарихымен, тыныс-тіршілігімен, тұрмыс-салтымен және мәдениетімен тығыз 
байланысты екені мәлім. Басқа халықтар сияқты, қазақ халқының да өзіндік 
әлеуметтік-экономикалық тарихы және тұрмыс-салты қазақтардың 
материалдық-рухани мәдениетіне, тұрмысы мен діни көзқарасына өз әсерін 
тигізіп, өзіне тән тіршілік салтын қалыптастырып, тәрбиенің халықтық 
дәстүрлерін өмірге әкелді.  

Халықтық педагогикада болмысқа эстетикалық көзқарасты, эстети-
калық талғамдарды қалыптастыру, балалар мен жастарды бай әдеби және 
музыкалық мәдениетке тарту құралдары сан алуан. Соның бірі мектептегі 
музыка пәні.   

Музыка пәніне аптасына бір ғана сағат берілу жағдайында оның эсте-
тикалық тәрбие қызметін толықтыру мақсатында сыныптан тыс жұмыстың 
берер пайдасы мол. Сыныптан тыс жұмыс оқушылардың шығармашылық 
ынтасын дамытады. Ұйымдастырылатын шараларға оқушылардың тікелей 
қатысуы олардың музыкаға қызығушылығының оянуына септік етеді. 
Балалардың музыкалық қабілетінің артуына жағдай жасала отырып, 
сыныптан тыс жұмыстарда олардың музыкалық ой-өрісі кеңиді. Музыкаға 
ықылас-ниетпен қарап, мектеп бағдарламаларындағы шығармалар, сазгерлер 
туралы түсініктері тереңдейді. 

Сыныптан тыс музыкалық жұмыс түрлері сан алуан. Ол: лекция-
концерттер, әңгіме-концерттер, белгілі бір музыкалық атаулы күндерге 
немесе мерекелерге арналған музыкалық кештер, ертеңгіліктер т.б. Олардың 
бәрі негізгі міндетке оқушылардың эстетикалық тәрбиесін жетілдіруге, тұлға 
қалыптастыруға қызмет етеді. Олар үлкендердің (музыка пәні мұғалімі т.б.) 
қатысуымен ұйымдастырылып өтетін; үлкендердің қатысынсыз оқушы-
лардың өз бетінше ұйымдастырып өткізетін музыка мамандарын, өнер 
адамдарын қатыстырып өтетін тағы басқа түрде де ұйымдастырылады. 

Сыныптан тыс музыкалық жұмыстардың жоспарларында олардың әр 
түрі өзара үйлестіріліп, бір-бірін толықтырып тұратындай етіп көрсетіледі, 
олардың музыка пәнімен байланысты болуы да ескеріледі. Сыныптан тыс 
жұмыс – оқу-тәрбие ісінің жеке тұлғаға бағытталған елеулі бір бөлігі. 

Педагогика ұғымы негізінен тәрбие, білім беру, оқыту, дамытудан 
тұрады. Тәрбие – жеке тұлғаны қалыптастыру және дамыту үрдістерімен 
анықталады. Ол әлеуметтік тарапынан бағытталынады, реттелінеді. Дамыту 
педагогикалық тұрғыдан іріктелген, сұрыпталған мәдениеттің мазмұнын 
оқушылардың меңгеруге қабілеттілігі. «Мәдениет дегеніміз – болмысты 
жаңартуға, адамзат тарихының байлығын тұлғаның ішкі байлығына айнал-
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дыруға, адамның оң күш қайратын жан-жақты анықтауға және дамытуға 
бағытталған тұрмыс пен сананың барлық салаларындағы адамзаттың 
әлеуметтік- ілгерішіл шығармашылық қызметі. Ал тар мағынасында мате-
риалдық (техника, өндірістік тәжірибе, заттай құндылықтар) және рухани 
мәдениет (ғылым, өнер, әдебиет, философия, адамгершілік, ағарту т.б.), 
сондай-ақ саяси мәдениет қоғамның, таптың, жеке адамның қоғамдық 
қатынастарды жаңартушы субъекті ретіндегі жеке тұлғаның әлеуметтік даму 
шамасын сипаттайтын әрекеттерінің мақсаттары, құралдары, нәтижелері) деп 
айту қалыптасқан»[5, с. 225]. 

Қазіргі мектепте бұл құрамдастар кешенді түрде жүзеге асады. Музыка 
сабақтарында олар өзара байланыста әрі біртұтас қолданылып, оқушылардың 
музыкаға сүйіспеншілігін дамыту және оқушылардың жалпы музыкалық ой-
өрісін кеңейту көзделінеді. Ол сыныптан тыс жұмыстарда кеңейтіліп, 
тереңдетіліп, практикалық сипатқа жақындатылып, тұлға дамытушылық 
тәрбие сапаларын оқушылар бойына дарыта түседі. 

Сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстарға оқушылар өз қалаулары, еркі, 
қабілеті, қызығушылығы бойынша тартылады және кездейсоқ емес, жүйелі 
ұйымдастырылады. Музыкалық-эстетикалық сыныптан тыс жұмыс жалпы 
оқу – тәрбие ісі аясында онымен сабақтастықта, үйлесімді әрі жоспарлы 
түрде жүзеге асуы шарт. Егер музыкалық-эстетикалық іс сыныптан тыс 
жұмыстың арқауы болып, басқа салалар оның айналасына топтастырылатын 
болса, әлдеқайда жоғары нәтижеге қол жету арта түседі. 

«Шын мәніне келгенде, өнердің кез-келген түрлерінің ішінде адам 
сезімінің серпінін музыкадай шынайылықпен білім – болмысымен, нәзік те 
терең жеткізіп беретіні жоқ та шығар» - деп Д. Шостакович [6, с. 10] 
айтқандай , музыканың басты нысанасы – адам, оның рухани өмірі, идеялары, 
армандары мен ұмтылыстары. Тұлға дамытуда сыныптан тыс жұмыстар 
елеулі маңызды болса, онда бұл жерде музыканың да орны ерекше.  

Сыныптан тыс жұмыстардың бір саласы – ән, күй, фольклорының 
үлгілерімен табыстыру арқылы оқушылардың көркемдік және эстетикалық 
түсініктерін кеңейту, рухани мәдениетін жоғарылату, адамгершілік 
қасиеттерін жетілдіру, отанын, елін сүюге тәрбиелеу істерінің нәтижелігіне 
септік ету. 

Қазақстан Республикасының орта білім беруді дамыту тұжырым-
дамасында: «Білім берудің мақсаты – адамға оның талаптануларын, 
қабілеттерін дамыту, сол арқылы оған нағыз өмір үшін жаңа рухани күш 
беру» [7] деп көрсетілген қағидаттың жүзеге асуы мектептегі сыныптан тыс 
атқарылатын музыкалық-эстетикалық тәрбиеге де тікелей қатысты. 

Музыкалық эстетикалық тәрбие мектептегі сыныптан тыс жұмыстың 
қайсысында болса да белгілі бір дәрежеде тікелей немесе жанама түрде 
музыкалық сәттердің енгізілуі арқылы жүзеге асып жатады. Сондықтан 
оқушыларды музыкалық-эстетикалық мәдениетке баулу сыныптан тыс 
тәрбие жұмысының жалпы сипаттарымен өзектестікте көрініс береді. 

 
«Біріншіден, оқудан тыс әр тарапты әрекет баланың сабақта мүмкін 

болмайтын жан-жақты дара қабілетін ашуға ықпал етеді. 
Екіншіден, сыныптан тыс әр түрлі тәрбие жұмысының түрімен 

айналысу баланың жеке әлеуметтік тәжірибесін жандандырып жетілдіреді, 
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оның адамзат құндылықтарына негізделген білімдерін байытып, қажетті 
практикалық іскерлігі мен дағдысын қалыптастырады. 

Үшіншіден, сыныптан тыс әр түрлі тәрбие жұмысы оқушыларда 
әрекеттің әр түріне қатысты қызығушылығының дамуына, оған белсенді 
құлшынысын тәрбиелеуге нәтижелі ықпал етеді. 

Төртіншіден, сыныптан тыс әр түрлі тәрбие жұмысының формасы тек 
қана баланың өзіндік дара қабілетін ашуға ықпал етпейді, сонымен бірге 
оқушылар ұжымында өмір сүруге үйретеді, ... өзара ынтымақтастыққа 
тәрбиелейді» [8, с. 13-14]. 

Сыныптан тыс жұмыстарда оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде 
халық педагогикасының этикалық-эстетикалық сипатын пайдалану айырық-
ша маңызды болып табылады. Қазақ халқының мәдениеті мен салт-
дәстүрлері өзінің ізгілікті, адамгершілікті мазмұнымен шәкірттер бойына, 
туған халқына, Отанына деген құрмет пен сүйіспеншілік сезімдерін халық 
педагогикасы арқылы сіңірудің аса бір тиімді жолы. Халық педагогикасының 
этикалық-эстетикалық бағыттылығы тұрмыс-салт, мәдениет құбылыстарында 
айқын көрінеді. Олар ғасырлар бойы ұрпақтар сабақтастығы арқылы бір 
тұтас тәлім, өнеге ретінде жүзеге асып отырды. 

Ұзақ даму тарихы бар халық педагогикасы бүгінгі күндері де жас 
ұрпақты тәрбиелеуде халықтың этникалық мінез тәжірибесінде, тұрмыста 
белсенді қолданылып келеді. Халық педагогикасының түрлі салалары (сәндік 
көркем еңбек, музыка, өнеге сөздер, ұлттық ойындар, тұрмыстық салттар т.б.) 
өздерінің ішкі бай мазмұнымен қатар этикалық-эстетикалық мәнімен өзара 
өзектесіп келеді. 

Мектептегі түрлі мерекелік кештер азаматтық белсенділік тәжірибесіне, 
ұлтжандылыққа, биік адамгершілікке баулитын қызметтерімен бірге олардың 
әрбірі оқушының музыкалық-эстетикалық мәдениетін көтеруге әсер етеді. 
Олардың қатарына Жаңа жыл, Аналар мерекесі, Наурыз,  Жеңіс күні, 
Конституция күні, Білім күні, Тілдер мерекесі, Ұстаздар күні, Тәуелсіздік 
күні, Әліппемен қоштасу, «Алтын күз», «Қыз сыны»,  «Жігіт сұлтаны» т.б. 
бұлардың қатары сан алуан пәндік, тақырыптық кештермен молая түседі. 
Соның ішінде «Қазақ музыкасы кештері» циклды кештер балаларды ұлттық 
дәстүрлі музыкамен молырақ сусындатуға мүмкіндік етеді. Ұлттық дәстүрлі 
өнер мен мәдениет бағытындағы кештер оқушылардың жан дүниесін рухани-
эстетикалық тұрғыдан байытумен бірге, жеке қабілеттердің ашылуында 
үлкен маңызға ие. Тек олар жүйелі, сауатты, әсерлі, оқушылар 
белсенділігімен өтуі шарт.  

Халықтық педагогика-тәрбие мен оқыту саласындағы халық бұқарасы 
білімдерінің, іскерліктерінің, дағдыларының жиынтығы, солардың негізінде 
ұрпақтан ұрпаққа халық шығармашылығы арқылы (поэтикалы, музыкалық, 
сәндік-қолданбалы өнер) беріліп отыратын әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер 
қалыптасқан. Халықтық педагогиканың мақсаты – жас ұрпақты ата-бабалар 
тәжірибесінің ең жақсы мұраттарына тәрбиелеу. 

 
Адамдардың рухани байлығының өзі-ең алдымен олардың білімділігі, 

ана тілін білуі және мәдени деңгейі, адамгершілік сезімталдығы, эстетикалық 
жағынан дамыған жеке дүниетанымдық ой-өрісі. Олардың негіздері, біздің 
сенімімізше, ең алдымен өз халқының ұлттық әдет-ғұрыптары мен дәстүр-
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лерін игеру және оларға тікелей іс жүзінде қатысу процесінде қалыптасуға 
тиіс. Ұлттық әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер оның үстіне ұлттық санамен, 
ұлттық намыспен, отансүйгіштік және интернационализммен байланысты 
ұлттық сезімдерді дамытуға да жәрдемдесуге тиіс. 
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ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕ 

 
Аңдатпа. Ұлттық өнерді сабақта зерделеп, үйрету еш уақытта күн тәртібінен қалмақ 

емес. Бала тәрбиесі оқытумен қай кездеде бірге жүрген. Бала бойында отбасына, алтын ұя 
Отанына деген тәрбиені сіңіруде ұлттық мәдениет нақыштарын өнерге баулу арқылы жүріп 
отырған. Өнерді қай түріне болмасын баулу бала тәрбиесінде маңызды болып қалады. 
Мақалада заманауи мектептегі еңбек сабағын жоспарлап-ұйымдастыру мәселесі қарастыры-
лады. Мектеп реформасында балалар мен жасөспірімдердің еңбек тәрбиесін арттыру, заманауи 
мектеп оқушыларын ұлттық өнерге үйрету - оқу-тәрбие үрдісінің басты әрі өзекті 
мәселелерінің бірі. 

Түйін сөз: мектеп, реформа, жоспар, ұйымдастыру, заманауи, оқу, тәрбие үрдісі, күн 
тәртібі, тәрбие, маңызды мәселе, өнер, оқыту. 

 
Мектептегі басты тұлға - мұғалім, ол ұлтжанды ұл-қыз тәрбиелейді. Ал 

ұлтжандылықты тәрбиелеудің негізі әр оқытушының этнопедагогикалық 
дайындығына келіп тіреледі. 

Қазіргі таңдағы «Еңбек технологиясы және кәсіпкерлік» маман-
дығының оқытушысы ретінде осы бағыттағы өз ойымды білдірсем... 

Заманауи мектептерде, оқу шеберханаларында оқушыларды еңбекке 
баулуды ұйымдастырудағы негізгі форма - сабақ. Сабақтың түрлеріне сәйкес 
құрылымдары әртүрлі болады. Технология пәнінің әр оқытушысы өз сабағын 
мәдениет, дәстүрмен байланыстырса, жеке тұлға бойында намысшыл, 
патриот, еңбексүйгіш азамат-азаматшалар қалай қалыптаспасқа?!  

Мысалы, «Ұлттық киімнің көркемдік сипаты» деген тақырыпты 
қарастырайық. 

Қазақ халқы сонау замандарда өмір сүрген ата-бабаларымыздың 
өнерлерінің қай түрін болсын қадірлеп, қастерлеп, көздің  қарашығындай 
аялап, сақтаған, өнер түрлерін ұрпақтан ұрпаққа, заманына қарай кейбір 
өзгерістерге ұшырағанымен, сол күйінде жеткізуге тырысқан. Мектеп 
реформасында балалар мен жасөспірімдердің еңбек тәрбиесін арттыру, 
қазіргі заманымызға сай өзіміздің, өз ұлтымыздың ұлттық өнеріне үйрету -
оқу-тәрбие үрдісінің өзекті мәселелерінің бірі [6,7]. Ендеше, оқушыларды 
өнерге тәрбиелеу өз елін, жерін сүюге, салт-дәстүрін бағалай білуге үйретеді. 
Қазақ ұлтының киімдері - көне заман тарихымен бірге дамып, біте қайнасып 
келе жатқан бай қазына. Алғашқыда адамдар киім кигенде өздері аулаған, 
кейіннен қолда өсіре бастаған аңдардың терілерін, ағаштардың қабығы мен 
бұталарын және басқа табиғи материалдарды пайдаланды. Ал қазіргі кезде 
киім тігу, киім таңдауды біз сән өнері дейміз. Бұл өнердің құрамына өрнек 
салу, сурет, зергерлік, кесте тігу өнерлері кірігіп кеткен. Әр өнердің мақсаты: 
сұлулық заңымен дүниені түрлендіріп, адамның эстетикалық қажеттілігін 
арттыру болмақ. Эстетикалық қажеттілік те адамның тарихи қоғамдық ісінен 
туындап, дамып, халықтың рухани байлығымен, дәстүрімен байланысады. Әр 
өнер, зат тұрмыстық қажеттіліктен пайда болса да, ол қажеттілік заңына емес, 
сұлулық заңына бағынады. Сондықтан да, ата-бабаларымыздың көптеген 
өнер мұраларын тек алғашқы себеппен ғана емес, сұлулық заңдығымен 
қарастырып отыру қажет [5]. 

Сұлулық заңдылығын адам қоғам заңындай толық ұғып түсіндіре 
алмайды, ол тек жан құштарлығымен жылжып түйсік арқылы сезіліп 
отырады.  Ал киім сұлулығына қойылатын талаптар тарихпен жанасып, адам 
қолымен жасалған материалдық өнер арқылы эстетикалық ләззат сезімін 
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оятады. Киім тігу барысында адамның алуан түрлі ой-қиялы, іскерлігі, 
шеберлігі, тапқырлығы, талаптылығы, ұқыптылығы, бақылағыштығы іске 
асып отырған. Сондықтан, ғасырлар бойы тарих жолымен дамып, озық 
тәжірибелерін бойына сіңіріп, өзінің қадір-қасиетін жоймай келе жатқан 
қазақтың ұлттық киімдері әлі де аз емес. Олардың кейбіреулерін қарттар 
күнделікті киіп жүрсе, енді біреулері қыз ұзату, келін түсіру тойларында 
ойын-сауыққа пайдаланылды [4]. 

Қазақтың ұлттық киімдері өзінің сипатымен, сырымен, сұлулығымен, 
сәнімен көзге түскен және сан ғасырлық тарихтың үлгісін сақтаған. Ұлттық 
киімнің негізгі қосалқысы  - өрнек. Ол киімнің көркемдік ажарын және адам 
денесіне қонымды үйлесетін жиынтық формасын берік сақтаған, киімнің үзақ 
уақытқа төзімділігін арттырған. Мұнда да өнердің көп туындылары ұштасып 
жатыр. Олар: оюлардың әшекей түрлері, ою салу тәсілдері, түстердің үйлесім 
заңдары. 

Қазақ халқы киім-кешекті эстетикалық талғамның көрсеткіші ретінде 
бағалап, ауыз әдебиеті үлгілерінде оны әсемдікке баулу, сұлулыққа сүйсіне 
білуге тәрбиелеу мақсатында айшықты сөз өрнегімен суреттеп те отырған. 
Қазақтың «Ағаш көркі - жапырақ, адам көркі - шүберек»[1]деуінің астарында 
үлкен мән-мағына жатыр. Содан болар, халық жырларында аруларды 
«Шашының ұзындығы ізін басты», «Қыпша бел, қиылған қас, қолаң шашты» 
деп сипаттайды. Ал шаштың тірсекке түсіп, өсуі шолпыға байланысты. 
Бойжеткен қыздардың киім киісіне, сырт келбетіне айрықша көңіл бөлген 
халқымыз қыз балаларға қынама қамзол, дүрия бешпет, кәмшат бөрік, қос 
етек, биік өкше етік тіктіріп, сырға, білезік, шашбау, шолпы сияқты әшекей 
заттарды тақтырған. 

Батырлар жырында, лиро-эпостық жырларда арулардың сырт пішінін, 
киген киімін, жүріс-тұрысын суреттеуді молынан кездестіруге болады.   
Мысалы, «Қамбар батыр» жырында: Назым шықты бұраңдап, Он сегізге 
толған жасында. Кәмшат бөрік келісіп, Брилиант қойды басына...[2], 

деп суреттесе, «Қыз Жібек» жырында: Кебісінің өкшесі 
Бұхардың гауһар тасындай... 
Алтын шашбау шашында, 
Қыз Жібектің шаштары 
Қоғалы көлдің құрағы 
Дүрі-гауһар сырғасы 
Көтере алмай тұр құлағы, - дейді [3].  
Халық жырларындағы арулардың сұлу мүсінін осылайша шебер 

суреттеудегі мақсат - жастарды әсемдік сезімге бөлеу. Қоршаған әлем 
болмысындағы сұлулықты терең сезініп, соған еліктесе екен деген ой 
пікірден туған. [8] 

Ұлт мерейін асырар сәннің бәрі ұлттық киімде, ұлттық нақыш пен 
әшекейде екенін ескеріп, күнделікті өмірімнен мысал келтірейін. Қазіргі 
таңда, оқу процесінде «Киім үлгісін құрастыру және үлгілеу», «Киім үлгісін 
көркем жобалау», «Шеберханадағы оқу практикумы» пәндерінен сабақ беру 
кезінде студентттердің осы бағытта жұмыстанулары үшін қызығушылық-
тарын оятуға тырысамын.  Өз жетекшілігіммен орындалған киім үлгілерінде 
қазақы болмысымыздың иісі сезіліп тұратын нышандарға көңіл бөліп 
отырамын, оларды мысалға ала отырып, студенттер қауымын өнерімізге 
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тәрбиелеуге, онымен қатар өз елін, жерін сүюге, салт-дәстүрін бағалай білуде 
бағыт-бағдар беруге тырысамын. 

Ұлтшылдық емес, ұлтжандылық деген сезімді қалыптастырмай, ұлттық 
сана қасаң қалпынан өзгеріп, көсегені көгертері екіталай… 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

 
Изучение национального искусства на уроках труда актуально и по сей день. Процессы 

обучения и воспитания тесно связаны между собой на основе привлечения к культуре и 
искусству. Сегодня воспитание в современных школах строится на основе привлечения 
ребенка к национальной культуре и искусству. Изучение любого вида искусства является 
одним из самых важных фактов в воспитании подрастающего поколения.  
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Studying of national art at manual training actually and to this day.  Processes of training and 
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ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИ-ТЫНЫҒУ ДӘСТҮРЛЕРІН 

 ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 
 
Аңдатпа. Қазақ дәстүрлі мәдениетінің күрделі саласының бірі халықтың бос уақытын 

ұйымдастыру мәдениеті - мәдени-тынығу жұмысы. Мәдени-тынығу жұмысының бастауалды 
ерекшелігі еңбекпен, өмір-тұрмыс салтымен, өнермен тығыз байланыстылығында. Бос 
уақыттағы мәдени тынығудың сан алуан түрлері арқылы әр адамның ой санасын, әлеуметтік 
орнына сай үйлесімді дамуына ықпал ететін жиын, мәжіліс, ойын-сауықтар да рухани 
қажеттілікті өтеген мәдени әрекеттік формалар. 

Түйін сөз: сауық, шығармашылық, ойын, ғұрып, дәстүр, ұйымдастыру, мереке. 
 
Мәдени-тынығу жұмысы адамзат қоғамдасу кезеңінен бастап бүгінге 

дейін рухани сұранысты өтеуші, қарым-қатынастарды реттеуші, мәдени 
мұраны сақтаушы, өміртіршілік құндылықтарды дамытушы,көркемөнерлерді 
шыңдаушы қажеттіліктерді өтеп келеді. Көне заманнан бүгінгі жасанды 
интеллект арқылы тіршілік қажеттерін жаңарту кезеңінде де жеке тұлға, 
ұжым,қоғам өз өміріндегі басты белеңдерді ескерусіз қалдырмай келуі мәдени - 
тынығу жұмысының барлық салаларындағы еңбек нәтижелері көрініс табатын, 
тұрақты қатынасушылар мен демалысын анда-санда қана мәдени 
мекемелерінде өткізетін адамдарға да өзіндік әсер ете алатын мерекелер мен 
салт-дәстүрлердің мәдени сабақтастығы сақтаудың басты құралы екенін 
дәлелдейді. Ғасырлар бойы қалыптасқан тарихында қазақ халқы да өз мәдени 
ерекшеліктері дамып,мәдени ұстанымдардың  барлығын десе де болады, бір 
ортаға жинақтаған мерекелер мен салт-дәстүрлер сақтаған. Тарихи- 
экономикалық, тарихи-әлеуметтік өзгерістер мерекелер мен салт-дәстүрлердің 
жаңа формаларын қалыптастырып, мазмұнын заман талабына сай өрбітіп, 
өзіндік дүниетанымдық белгілерін ғана сақтап келген  [1,б.207 ]. 

Халықтың әлеуметтік-мәдени және рухани құндылықтары, дәстүрлері 
адамның азамат болып қалыптасуында, оның адамгершілік және еңбек 
қасиеттерін қалыптастыруда, тұтас алғанда жеке адамды әлеуметтендіруде 
әрдайым маңызды роль атқарған. 

Қоғамды жаңғырту, республиканың егеміндікке ие болуы жағдайында, 
біздің қоғамыздың тарихы, оның көптеген әлеуметтік қызметтін қайта ой 
елегінен өткізіліп жатқан кезде халықтың рухани өмірінің өз кезінде 
ұмытылған немесе тиым салынған құбылыстары қайтып оралуда, өткеннің 
мәдени тарихи мұрасын қайта өркендету қазіргі заманның аса көкейкесті 
проблемаларының біріне айналып отыр. Осы компоненттерінің бірі өзінің аса 
бай дәстүрлері және өскелең ұрпақты тәрбиелеу тәжірибесі бар этникалық 
педагогика болып табылады. Педагогикалық мәдениетті білу, оны ой елегінен 
өткізу және ұқсату қазіргі жағдайларда ұрпақ тәрбиелеудің күрделі 
проблемаларын ойдағыдай шешуге көмектеседі [4,б.3]. 

ХХI ғасыр мәдениеттің даму процесіне өзіндік ықпалын ала келді. 
Оның басты мақсаты мәдени-тынығу әрекеттер дамуының тарихи мәдени 
сабақтастығын жалғастыру қажеттілігіне байланысты. Мәдени-тынығу 
жұмысының дамуына ықпал етуші саяси экономикалық жағдаят. Өркениет-
тілер көшінен кейін қалмай, өзіндік сара жолды таңдай білген Қазақстанда 
мерекелейтін қуанышты уақиғалар баршылық. Олар жаңа мәдени орталық-
тардың ашылуы, қоршаған ортаны көркейуі, Елорданың қарқындап көтерілуі, 
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ауылдық жерлердегі мәдени ошақтардың жаңғыртылуы, «Азиада-2011», 
«ЕХРО-2017», «Аймақтар аламаны» атты байқау, «Ел іші, өнер кеніші» атты 
фестиваль, «Бейбітшілік пен келісім жол картасы»атты мега жоба т.б.  
Барлық уағилар өзіндік мерекелік сипат алады. Аталған уағилардың барлығы 
өз дәрежесінде атқарылуға мүмкіндік алуына мәдениетті мемлекеттік 
тұрғыдан өз үлесін қосуда. 

Мәдениет жылын жариялап, мәдени мұраны дәріптеуге мемлекеттік 
демеушілік жасалуының өзі мәдениетке деген қамқорлық белгісі. Республи-
калық  дәрежеде өткізілетін көркемөнер байқаулары мен көрмелер көркем 
мәдениеттің ұлттық сипатын жоймауына, халықаралық дәрежеде дамуы 
ықпал етуде. Мәдени-тынығу жұмысы дамуының саяси экономикалық 
факторлардың бастысы елімізде шоу бизнес негізі қаланып, бұл салада 
бәсекелестік пайда болып, продюссерлік қызмет  пайда болуына байланысты 
болып отыр. Осыған байланысты мәдени-тынығу жұмысының жаңа сипат 
алуына ықпал болып отырған екінші арнайы мамандарға байланысты. 
Мәдени-тынығу қызметі мамандығының ішінде мектеп пен мектептен тыс 
мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру мен педагогикасы, 
бұқаралық мерекелер режиссурасы, халық аспаптар оркестрі мен фольк-
лорлық ансамбльдерге жетекшілік ету, мамандануларының мемлекеттік 
мамандықтар классификаторына еніп, арнайы  кәсіпкерлер оқытылуының өзі 
қоғам бос уақытын ұйымдастырудың мемлекеттік қажеттілік екенінің 
көрсеткіші. 

Елімізде орын алған әлеуметтік мәдени жағдаяттардың барлығы да  
ескеріліп, мәдени-тынығу жұмысы дәстүрлі мәдени әрекеттерден заман 
талабын өтейтіндерін іріктеп, қоғамдық іс шаралардың рухани құндылығын 
асыру үшін қолдану орынды. 

Ұлттық мәдениеттің заман талабына сай дамуына, оның ғасырлар 
қойнауында қалыптасып халқының рухани баюына қосар үлесін замандас-
тарымызға жеткізіп ұғындыруда бұқаралық ақпараттар ықпалы ерекше. Жеке 
тұлғалар мен басты мәдени уақиғалар туралы мақалалар, теледидар хабар-
лары мен мыңдаған адам жинайтын бұқаралық мерекелер мәдени құнды-
лықтар туралы қоғамдық пікір қалыптастырады. Солардың ішінде мәдени- 
тынығу жұмысын алатын болсақ, олардың режиссерлық шешімі, дәстүрлі 
мәдениет үлгілерін қолданудың жаңа үлгілерін ұсыну арқылы көрермен 
дүниета-нымына әсер ету мүмкіндігі мол. Мәдени-тынығу жұмысының 
көрнекі әдістері: арнайы рәсімдік әрекеттер, басты уақиғаға назар аударатын-
дай ерекше айшықты әсерлік амалдар, кейіпкерлерді таңдап, олардың 
орналасуының нышандық белгілері, киген киімдері мен бұйымдар түр-түсіне 
дейін, мәдени іс-шара мазмұнын айшықтайтын мәтін, қолданылатын бұйым-
дар мен қарым-қатынас жасау тәсілдері арқылы басты идеяны жеткізуге 
көмектеседі. Мысалы еліміздің басты мерекесі - Тәуелсіздік күнін, Ұлыстың 
ұлы күні-Наурыз мерекесін мысалға келтіруге болады. Әр іс-шараның өзіндік 
мақсаты бар. Бұқаралық мәдени іс-шараларда өзіндік ерекшілігі болады. 
Бұқаралық шаралардың орындалу ерекшелігі, қолданылу орыны, іс-шаралық 
идеяны ашатындай басқа да сахналық әрекеттермен байланыстырылуы, яғни 
ән, би, тағы басқа өнер туындылары арқылы ұйымдастыруға болады.  

Әр ұлттың ерекшелігі мен мәдени даралығын байқататын іс шара-
лардың бүгінгі өмірімізде орын алуы мәдени сабақтастықтың сақталуына 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

165 

байланысты. Ол сабақтастықтың  жоғары дәрежеде жалғасын табуы үшін 
заман талабын игерген, мәдени құндылықтардың мән мағынасын жетік 
білген, ұйымдастырушылық, шығармашылық қабілеттері бар мамандарға 
байланысты. Ондай қабілеттер таныта алғанымен көне мәдениетті «оқып», 
жаңарту үшін өткеннің өнегесін бүгінгі мәдени сұраныстар мен талаптарға 
сәйкестіре алу білім мен бейімді қажет етеді. Сол себептен біздің алдымызға 
қойған мақсатымыз бүгінгі практикаға дәстүрлі мәдениет үлгілері арқылы 
ұлттық мәдени құндылықтар туралы мәдениет үлгілері арқылы ұлттық 
мәдени құндылықтар туралы білімі мен бейімін қалыптастыру. Дәстүрлі 
мәдениетті заман талабына лайықтау нәтижесіне әсер ететін факторлардың 
келесі іс шаралар мазмұны. Олардың, әсіресе, қазақ салт-дәстүрлерінің 
бүгінгі өмір сұранысына, олардың дүниетанымдық мәніне, көрерменнің 
санасы мен сезімінде із қалдырып, отбасылық тәжірибесінде қолдана 
алатындай мүмкіндігі мен қолдану қажеттілігін сезіндіретіндей ұйымдастыру 
жұмысын талап етеді. 

Ұлттық мәдениетті сипаттайтын дәстүрлі әрекеттердің өміршеңдігі 
олардың заман талабына лайықталып мазмұндық өзгерістер енгізілуіне 
байланысты. Ол өзгерістер дәстүрлі мәдени әркеттерді сақтаушы және 
жалғастырушы халықтың шығармашылық қабілеттілігіне де байланысты 
болса керек [1,б.215]. 

Дәстүрлі мәдениет дамуының ең басты принциптерінің бірі  дәстүрлік 
әрекеттердің формасының сақталуы, халық дүниетанымының өзгеруі, рухани 
құндылықтардың алмасуы. 

Дәстүрлі мәдени әрекеттерді бүгінгі өмірімізге лайықтап енгізу үшін 
бұқаралық іс-шараларды ұйымдастырудың жаңа технологиясына көңіл бөлу 
керек. Радио мен телевизор, көптеген сауықтық бағдарламаларды бейнежазу 
арқылы тамашалайтын талғампаз адамдар мән- мағынасын түсіндірместен, 
орынсыз тартымсыз әрекеттерге назар аударуы қиын. Сол себептен 
ұйымдастырушылар бір кезектік іс-шараларға немқұрайлы қарамай, оның 
ұлттық мәдени құбылыстың ерекше түрі екеніне мұқият көңіл аударып, терең 
ғылыми тұрғыдан әсер ету, мәнін арттыру жақтарына назар аударуы қажет. 
Ол үшін көпшіліктің танымы мен талғамын оятатын көркем құралдары мен 
амалдарын ойластырып, іріктеу қажет. 

Мерекелер мен салт-дәстүрлерлердің құралдары ретінде өнер мен 
әдебиеттің түрлі жанры, деректі  материалдар мен ойын түрлері жатады. 
Оларды қолдануды адамның сырты информацияны қабылдаудың психоло-
гиялық заңдылықтарына сүйене отырып, біріншіден, іс-шараны бастағанда 
кенеттен назар аударатындай әсерлі әрекет ұйымдастырылады.  Екіншіден, 
қатысушылар мен көрермендердерді мәдени әрекетке араласа алатын амалдар 
қарастырылуы керек. Мерекелер мен салт-дәстүрлік әрекеттер соңы ойда 
қаларлықтай, сезімге әсер ететіндей аяқталуы шарт [2,б.25]. 

Ғасырлар бойы қолданылған, бабалар тәжірибесінен өткен жеке тұлға 
қабілеті мен қасиеттерін қалыптастыратын тәрбие ісінің ескерусіз қалуы 
келешегіміздің ұлтжандылық және патриоттық тәрбиесіне нұқсан келтіріп, 
мәдениетіміз ұлттық сипатынан айрылары сөзсіз. Отбасылық салт-дәстүрлері 
арасында ұрпақтың тән асылдығы мен тазалығы ұлттық құндылық екенін 
ескеріп, жас ана бойына бала біткеннен бастап, жер бесігіне енгенше адамға 
мәдени мұраны рухани қажеттілік етуі қоғамдық талап. Жасөспірім өзін 
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ересектер санатына кіргенін, ендігі жерде көпшілік алдында кешірімділіктен 
гөрі қатаң жауапкершілігі мол кезең басталғанын сезіндіретін мерекелер 
бүгінгі әлеуметтендіру ісінен орын алмауы жөнсіз. Осы міндеттерді жүйелі 
түрде ұйымдастыру мен атқару мәдени мекемелері, ақпарат құралдары, 
әлеуметтік бірлестіктер міндеті. Олардың жұмысының нәтижелігі жұмыс 
формасының қызықтылығына, дәстүрлі мән мағынасын ұлттық дүниета-
нымдық тұрғысынан түсіндіруге және қолдану технологиясын жете 
меңгеруге мүмкіндік жасауға байланысты. Қызықты етіп ұйымдастырып, 
мағынасын ұғындырғанда ғана дәстүрлі әрекет заман талабына сай жалғасын 
табады деген қорытынды жасауға болады [3,б.27 ]. 
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ПРИЕМЫ АДАПТАЦИИ ТЕРМИНОВ  
В УЧЕБНО-НАУЧНОМ ТЕКСТЕ 

 
Аннотация. В статье показаны приемы адаптации терминологии к учебно-педаго-

гической ситуации, представлена статистика употребления общенаучных и узкоспециальных 
терминов в изучаемых учебно-научных текстах, а также выявлены закономерности 
употребления общенаучной и узкоспециальной лексики. 

Ключевые слова: учебный, научный, текст, терминология, адаптация, расширение, 
упрощение, определение.  

 
Цель статьи - показать приемы адаптации терминологии к учебно-

педагогической ситуации, представить статистику употребления общенауч-
ных и узкоспециальных терминов в изучаемых учебно-научных текстах, а 
также выявить закономерности употребления общенаучной и узкоспе-
циальной лексики. 

Терминологическая лексика представляет собой значительный пласт 
учебно-научных текстов. Учебно-научные тексты мы относим к вторичным 
текстам адаптирующего типа. Адаптирующие тексты создаются с целью 
приспособления первичного речевого произведения к новым условиям его 
использования. Очевидно, подразумевается, что первичный текст будет 
совершенно непонятен адресатам, поэтому его необходимо приспособить, 
другими словами, «подогнать» под фоновые знания и языковую картину 
мира реципиентов. Естественно, в процессе адаптации аутентичный текст 
претерпевает изменения как на лексическом, морфологическом, так и на 
синтаксическом уровне. Единственное условие образования адаптированных 
текстов – информационное ядро должно оставаться без изменений.  

Помимо этого, необходимо учитывать, что такой элемент дискурса, как 
образ адресата, также является одним из условий качественного процесса 
адаптации научного текста к педагогической ситуации. Очевидно, что учебно-
научные тексты рассчитаны на определенную целевую аудиторию читателей, 
следовательно, адаптация построена на сокращении объема первичного 
научного текста и изменении его семантической структуры. Более того, имеет 
место быть развернутость и детализация текстообразующих концептов.  

Обращаясь к структуре эпистемической ситуации, важно отметить, что 
онтологический аспект учебно-научного текста предполагает адаптацию 
терминологической лексики к учебно-педагогической ситуации, так как, 
выражая специальное понятие, термин становится носителем и хранителем 
фрагмента информации, которая обладает ценностью в особой понятийной 
системе знаний, но сама терминологическая лексика в большинстве случаев 
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не входит в состав языковой картины мира реципиентов, и именно поэтому 
она требует теоретического разъяснения. 

Однако, необходимо обратить внимание, что разъяснения требует 
только узкоспециальная лексика, так как в дефиниции слова применяются 
специальные знания, непонятные обыденному сознанию, общенаучная 
лексика же в таком разъяснении не нуждается. Наоборот, в учебно-научном 
тексте общенаучной лексики отведена особая роль: она тоже участвует в 
передаче научного знания, описывая определенные качества и параметры 
научных концептов/понятий, а также связанные с ними действия, процессы, 
состояния. Следовательно, мы можем говорить о том, что в учебно-научных 
текстах узкоспециальные термины адаптируются к учебно-педагогической 
ситуации с помощью общенаучных.  

Таким образом, реализация терминологических единиц в учебно-
научном  тексте сопровождается процессом их адаптации, обусловленной 
коммуникативно-прагматической направленностью речевых произведений, 
создающихся  с целью популяризации научных сведений, с учетом уровня 
информированности адресата, не обладающего специальными знаниями в 
освещаемой области. 

Адаптированность, в свою очередь, является одним из главных свойств 
учебно-научного текста. Под адаптацией в лингвистике понимают приспо-
собление некоторого исходного текста, делающее его доступным аудитории 
(вторичному адресату), на которую данный текст не был первоначально 
рассчитан. В основе адаптации лежит процесс популяризации знания, 
включающий ряд процедур обработки текстов, нацеленных на облегчение их 
восприятия и понимание реципиентами. 

Так как процесс популяризации научного знания является основной 
задачей учебно-научного текста, реализация этой задачи должна сопровож-
дается  необходимостью поиска наиболее оптимального репертуара языковых 
средств, а также текстовых категорий, направленных на популярную  
передачу научной информации. Текстовые категории представляют собой 
различные преобразования над базисным текстом. 

Анализ учебников по теоретической грамматике иностранных и 
славянских языков показал, что толкование терминологической лексики в 
них осуществляется следующими способами:  

1) расширение значения термина за счет общенаучной лексики; 
2) упрощение описания термина за счет сокращения тяжелой для 

усвоения и объемной научной информации; 
3) синонимические замены (узкоспециальные термины заменяются 

общенаучными); 
4) пояснение значения термина с помощью конкретных примеров; 
5) детализация значения термина за счет введения общенаучной 

полезной информации, истории термина или дополнительных фактов; 
6) определение термина (заключается в объяснении фрагмента 

информации, которая содержится в значении термина); 
7) толкование термина путем введения его дословного перевода. 
Одним из основных способов модификации базисного текста, который 

чаще остальных используется в изучаемых нами учебно-научных текстах, 
является расширение. Расширение терминологической лексики происходит за 
счет дополнительного объяснения того или иного понятия. Например, в 
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«Теоретической грамматике французского языка» под ред. Н.М. Васильевой 
видим, как одно понятие объясняется за счет нескольких других: «Le 
suиstantif, le verbe, l’adjectif sont caractérisés par tous les traits qui sons à la base 
de la répartition des mots en parties du discours: notionnels (le sens lexical général 
et la référence à la réalité), morphologiques (la structure formelle et les catégories 
morphologiques), syntaxiques (la fonction et la position dans proposition)»           
[3, с.16]. "Имя существительное, глагол, имя прилагательное охарактери-
зованы всеми чертами, которые лежат в основе распределения слов в частях 
речи: понятийные (общий лексический смысл и ссылка на реальность), 
морфологические (формальная структура и морфологические категории), 
синтаксические (функция и позиция в предложении)". Мы видим, как семан-
тизация терминов понятийные черты, морфологические черты и синтакси-
ческие черты осуществляется за счет общенаучной лексики: общий лекси-
ческий смысл и ссылка на реальность, формальная структура и морфоло-
гические категории, функция и позиция в предложении, что, естественно 
облегчает понимание этих терминов читателям. 

Упрощение описания термина, так же, как и расширение является 
основным способом адаптации терминологической лексики. Упрощение 
заключается в кратком описании довольно емкого и сложного понятия, а 
также в опущении той терминологии, которая не несет, по мнению автора, 
ключевой информации. Например, упрощение часто используется в 
«Современном русском языке» под ред. Н.М. Шанского: «Частицы - это 
служебные слова, которые сообщают разнообразные смысловые, модальные 
и эмоционально-экспрессивные значения словам, частям предложения и 
всему высказыванию» [8, с.244]. В то время как в аутентичном тексте такое 
определение намного объемнее и сложнее для восприятия: «Частицами 
называются классы таких слов, которые обычно не имеют вполне 
самостоятельного реального или материального значения, а вносят главным 
образом дополнительные оттенки в значения других слов, групп слов, 
предложений или же служат для выражения разного рода грамматических (а, 
следовательно, и логических, и экспрессивных) отношений» [4, с.504]. 

Синонимические замены - частое явление при адаптации терминов. 
Обычно они заменяются общеупотребительными словами. Авторы учебно-
научных текстов прибегают к данному способу, чтобы сэкономить время, 
потраченное на объяснение материала. Вот какое определение лингвисти-
ческого термина дает нам В.В. Виноградов в «Грамматическом учении о 
слове»: «Слово представляет собою внутреннее, конструктивное единство 
лексических и грамматических значений» [4, с.18]. В «Современном русском 
языке» Н.М. Шанского мы читаем: «Слово - это сложное единство 
лексического и грамматического значений» [8, с.78]. Таким образом, можно 
увидеть, как происходит лексическая замена внутреннее, конструктивное 
единство на адаптированное сложное единство. Следовательно, адаптация 
термина происходит за счет лексической замены. Таким образом, налицо 
стремление автора понятно истолковать научный термин, не прибегая к его 
детальному научному описанию и вместе с тем, не упрощая толкование. 

Использование в качестве пояснения значения термина примеров – это 
эффективное средство популяризации терминологии в учебно-научном 
тексте. К тому же использование конкретных примеров способствует более 
эффективному пониманию информации читателем. Примеры также помо-
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гают избежать монотонности повествования и его «перегрузки», перенасы-
щенности теоретической информацией; они придают тексту занимательность, 
демонстрируют связь теоретического знания с его практическим приме-
нением. Таким образом, используя примеры и толкование научных терминов, 
авторы учебно-научного текста реализуют такие принципы популяризации, 
как научность и доступность. 

Анализ показал, что в «Теоретической грамматике французского 
языка» использование примеров, в качестве пояснения значения термина 
употребляется  с высокой частотностью: «La plupart des verbes servent à 
désigner une action (écrire, courir, parler), un procès (grossir, brunir, changer), un 
état (dormir, se reposer, souffrir)» [3, с.41]. "Большинство глаголов служит для 
обозначения действия (писать, бежать, разговаривать), процесса (полнеть, 
загорать, меняться), состояния (спать, отдыхать, страдать)". Именно этот 
способ адаптации терминологии, на наш взгляд, делает этот учебно-научный 
текст в плане усвоения информации эффективным. 

Детализация значения термина за счет введения общенаучной полезной 
информации не является распространенным способом адаптации термино-
логии, так как авторы учебно-научных текстов предпочитают не рассеивать 
внимание читателей на второстепенную информацию. В то же время важно 
отметить, что терминология в научных текстах и в текстах адаптированных 
представлена и используется по–разному. В научных текстах ученый 
описывает новый термин как понятный и не требующий пояснения 
компонент, так как он рассчитывает на читателей своего круга, которые 
вполне понимают, о чем идет речь. Совсем по-другому научная лексика 
представлена в адаптированных текстах, где термин специально вводится для 
того, чтобы расширить языковую картину мира учащихся, а также для того, 
чтобы этот термин был понят и усвоен реципиентами. Рассмотрим это на 
примере термина parts of speech. Обратим внимание, что важен не только сам 
термин, но и ознакомление с ним читателей: имеется в виду либо предыс-
тория этого термина, либо общая, полезная информация, которая расширит 
фоновые знания учащихся. Вот как преподносят проблему классификации 
частей речи создатели учебно-научного и научного текстов. 

В работе «The philosophy of grammar» O. Jespersen так описывает этот 
термин: It  is  customary to  begin the teaching of grammar by dividing words into  
certain classes, generally called .. parts of speech - substantives, adjectives, verbs, 
etc.-and by giving definitions of these classes.  The division in the main goes back 
to the Greek and Latin grammarians with a few  additions and modifications, but 
the definitions are very far from having attained the degree of exactitude found in 
Euclidean geometry [9, с.58]. "Общепринято начать обучение грамматике, деля 
слова на определенные классы, в общем называемые .. части речи - 
существительные, прилагательные, глаголы и т.д. - и давая определения этих 
классов. Деление частей речи в основном возвращает нас к греческим и 
латинским филологам с несколькими дополнениями и модификациями, но 
определения очень далеки от той степени точности, которая была обнаружена 
в Евклидовой геометрии". Очевидно, что в тексте много тяжелой для 
усвоения информации, которая не несет в себе основную смысловую 
нагрузку. Н.М. Раевская же пытается ввести предысторию термина в текст 
более развернуто «Parts of speech are the great taxonomic classes into which all 
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the words of a language fall. An adequate definition of parts of speech must 
naturally proceed from a set of criteria that can be consistently applied to all lexical 
units of a given language. We cannot, for instance, use only "lexical meaning" as 
the basis for the definition of some word-classes, "function in the sentence" for 
others, and "formal characteristics" for still others» [7, с.67]. "Части речи - 
большие таксономические классы, в которые попадают все слова языка. 
Адекватное определение частей речи должно естественно извлекаться из ряда 
критериев, которые могут быть последовательно применены ко всем 
лексическим подразделениям данного языка. Мы не можем, например, 
использовать только «лексическое значение» как основание для определения 
одних лексических классов, «функция в предложении» для других, и 
«формальные особенности» для третьих".  

Определение термина в отличие от детализации термина – это наиболее 
востребованный способ адаптации. Он заключается в объяснении фрагмента 
информации, которая содержится в значении термина. Встречается в любом 
без исключения учебно-научном тексте: «Ознака – це особливість, 
властивість предмета, яка не підлягає часовим змінам, вона невід’ємна від 
нього, є його природною суттю, постійно його супроводжує» [2, с.93]. 
Определения научных терминов в изучаемых нами учебно-научных текстах 
являются научными и оперируют лексикой, присущей научному стилю 
изложения. Определение указывает на самые существенные признаки 
явления, обозначаемого термином, следовательно, сложный термин 
становится известен и понятен читателю, а также доступен его пониманию. 

Толкование термина путем введения его дословного перевода. Этот 
способ адаптации обозначает использование этимологической справки и 
чаще всего необходим, если термин заимствованный: «Способность 
грамматических средств отображать факты внелингвистической реальности 
называют иногда иконизмом (от греч. eikon – «образ»)» [6, с.4]. 

Рассмотрев способы адаптации и популяризации терминологии в 
учебно-научных текстах, мы должны выяснить соотношение узкоспециаль-
ных и общенаучных терминов, которые присутствуют в изучаемых нами 
учебниках. Анализ статистических данных показал, что на 100 словоформ 
приходится приблизительно 8 узкоспециальных и 25 общенаучных терминов. 
Соответственно, соотношение составляет 1:3. 

Следовательно, делаем вывод: количество слов из фонда общенаучной 
лексики в три раза превышает количество узкоспециальной. Такое распре-
деление можно объяснить, на наш взгляд, двумя причинами: 1) с помощью 
общенаучной лексики обеспечивается доступность восприятия научного 
знания, так как автору учебно-научного текста необходимо учитывать объем 
исходных знаний и уровень интеллектуальных возможностей адресата;             
2) узкоспециальные лингвистические термины в учебно-научном тексте 
подвергаются адаптации и популяризации именно благодаря общенаучной 
лексике, соответственно, ее в априори должно быть больше. 

Важно решить вопрос и о том, являются ли способы адаптации 
терминологии одинаковыми для славянских и для иностранных языков. 
Несмотря на культурологические особенности разных языков, а также 
социокультурный контекст каждого общества, анализируемые нами учебники 
по теоретической грамматике иностранных и славянских языков, имеют 
совершенно одинаковые способы адаптации терминологии. Утверждать 
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подобное дает нам право тот факт, что изучаемые нами учебники по 
теоретической грамматике английского и французского языков написаны не 
носителями языка, а отечественными языковедами. Следовательно, мы не 
можем говорить о различии научных картин мира отечественных и 
зарубежных лингвистов. Анализ способов адаптации терминологии показал, 
что каждый без исключения способ встречается в учебниках как на 
иностранном языке, так и на русском. 

Делаем вывод: в учебно-научных лингвистических текстах представ-
лена как общенаучная, так и узкоспециальная лексика. Для лучшего 
восприятия и усвоения информации, представленной в учебно-научных 
текстах, термины, которые составляют сущностно-понятийное ядро лексики, 
адаптируются к учебно-педагогической ситуации и языковой картины мира 
реципиентов. В ходе исследования нами были выявлены такие способы 
адаптации терминологии, как расширение значения термина за счет 
общенаучной лексики; упрощение описания термина за счет сокращения 
тяжелой для усвоения и объемной научной информации; синонимические 
замены (узкоспециальные термины заменяются общенаучными); пояснение 
значения термина с помощью конкретных примеров; детализация значения 
термина за счет введения общенаучной полезной информации, истории 
термина или дополнительных фактов; определение термина (заключается в 
объяснении фрагмента информации, которая содержится в значении 
термина); толкование термина путем введения его дословного перевода. 

Несмотря на то, что в некоторых случаях узкоспециальные термины 
заменяются общенаучными, они занимают довольно большое место в 
изучаемых нами учебно-научных текстах, так как эти тексты рассчитаны на 
определенный круг читателей высшего учебного заведения, которые 
языкознание изучают не поверхностно, а углубленно. 
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А.Р. Габидуллина, Л.В. Мальцева 
ОҚУ-ҒЫЛЫМИ ЖАҒДАЙЛАРДА ТЕРМИНОЛОГИЯНЫ  

ҚОЛДАНУ БЕЙІМДІЛІГІ 
 
Мақалада оқу-педагогикалық жағдайларға терминологияны қолдану бейімділігі, оқу-

ғылыми текстідегі оқытылатын жалпы ғылыми және кең қолданылмайтын арнайы терминдер 
қолданысының статистикасы көрсетілген, сонымен қатар, жалпы ғылыми және кең қолда-
нылмайтын арнайы лексиканың қолдану заңдылықтары анықталған. 

Түйін сөз: оқу, ғылым, тексті, терминология, бейімделу, кеңейтілу, оңтайлы, анықтау. 
 
 

A.R. Gabidullina, L.V. Maltseva 
METHODS OF ADAPTATION OF THE TERMS  

IN THE EDUCATIONAL-SCIENTIFIC TEXT 
 
In the article the receptions of adaptation of terminology to the educational-pedagogical 

situation are shown, statistics of the use of scientific and strictly specialized terms is presented in the 
educational-scientific texts, and also conformities to law of the use of scientific and strictly 
specialized vocabulary are educed. 

Key words: educational, scientific, text, terminology, adaptation, expansion, simplification, 
determination. 
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КОНЦЕПТ «ПРОСТРАНСТВО» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены способы репрезентации концепта «прост-

ранство» в художественном дискурсе. Проанализированы функционально-семантические поля 
с целью классификации пространственных локусов. 
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видение. 

 
Вопрос восприятия человеком действительности, в частности осмыс-

ления пространства, которое его окружает, издавна привлекает внимание не 
только философов, но и лингвистов. 

Пространство – это основа познания человеком мира, так как их 
взаимодействие протекает в системе определенных пространственных отно-
шений. Пространство является одной из важных категорий мировосприятия и 
жизнедеятельности человека. Это «вместилище» всего живого; заполненная 
объектами и людьми «пустота». Пространство можно не только видеть, но и 
представлять. Описание данной категории непосредственно связано с его 
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восприятием. Предмет и его расположение в пространстве – две реальности, 
данные человеку посредством чувств, на которых строится вся концеп-
туальная картина мира, представленная в языке как знаковой системе. 

Философское осмысление этой категории имеет своё отражение в 
языке и художественной литературе. Лексические и грамматические способы 
репрезентации концепта «пространство» в художественном дискурсе были 
предметом пристального изучения В.Г. Гака, Е.С. Яковлевой, Н.Д. Арутю-
новой и др. 

Е.С. Кубрякова рассматривает в своих трудах концептуальную 
структуру пространства [4, с.173]. По ее мнению, образ пространства в 
сознании человека наделен следующими характеристиками: 

а) целостность; 
б) осязаемость;  
в) восприятие человеком себя как части пространства; 
г) протяженность. 
Достаточно сложно воспринимать целостность пространства, так как на 

первый план всегда выходит определенный фрагмент, по отношению к 
которому человек себя располагает. Не случайно в древнегреческом и 
латинском языках отсутствует слово «пространство», а есть только «locus» – 
«место». 

Пространство для человека – это, прежде всего, пространственные 
отношения, а его модель пространства – «вместилище» физических объектов, 
духовных и ментальных сущностей (С.Ю. Неклюдов, Ю.М. Лотман). 
Придерживаясь мнения В.Н. Топорова, что «пространство состоит из 
объектов», оно таким образом формирует места, где потенциально могут 
располагаться предметы [2, с. 227]. Процесс восприятия пространства и 
пространственных отношений напрямую связан со зрительной перцепцией, 
обрабатывающей визуальную информацию: с одной стороны – предмет, а с 
другой – место, где он находиться. Андре Борилло в своих трудах описала 
вопрос взаимодействия объектов в пространстве в состоянии статики и 
динамики. Е.С. Яковлева считает, что «язык интересует пространство, 
которое уже есть обжитым» [3, с. 334]. В свою очередь А.Н. Кравченко 
интерпретирует различные пространственные отношения, учитывая фактор 
человека-наблюдателя. 

Последние годы развития лингвистики ознаменованы исследованиями 
связи языка с когнитивной деятельностью субъекта (А. Вежбицкая, 
Дж. Лакофф, Г.В. Колшанский, Т.В. Цивия, Е.С. Кубрякова). 

Проблема языкового выражения пространства связана с проблемой 
субъективного восприятия действительности, с познавательной деятель-
ностью человека и с тем, как особенности этой деятельности отображаются в 
структуре языка. Изучение пространства в художественном произведении с 
целью выявления особенностей экспликации данной категории и учетом 
индивидуально-авторской картины подводит к возможности исследования 
вопроса пространственного местоположения и его описания. Подобный 
подход к анализу пространства позволил рассмотреть данный концепт в виде 
определенной модели, воспринятой и переосмысленной авторским сознанием.  

Изучение отображения объектов и их местоположения в сознании 
человека проводится на материале художественного дискурса, в рамках 
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анализа художественного текста. Все больше внимания уделяется оформле-
нию пространственных образов, которые встречаются в художественной 
литературе. Исходя из этого, система пространственных отношений 
художественных образов представлена на основе выделения местоположения 
предметов. Пространственное восприятие и видение художественного текста 
декодируется читателем на неосознанном уровне и осознается только после 
выделения смысловых парадигм «пространства». 

В результате изучения произведений «Пушкинский дом» А. Битова и 
«Планетарий» Н. Саррот были проанализированы и выделены следующие 
виды художественных пространственных локусов: 

1. Локусы монокультурные и поликультурные,  
Он коснулся улиц города, как посадочной полосы, еще подпрыгнул 

при столкновении, где-то на Стрелке Васильевского острова, и дальше 
понесся сильно и бесшумно меж отсыревших домов, ровно по маршруту 
вчерашней демонстрации. [5, с. 118]. 

... le mur d’en face jetait sur la petite cour humide une lumière éclatante et 
dure.  

Elles allaient dans des « thés »... [6, с. 140]. 
... il regardait à travers une vitre claire, dans une chambre au rez-de-

chaussée ... [6, с. 140]. 
Установлено, что в художественном дискурсе одной лингвокультуры 

присутствуют локусы, принадлежащие культурному менталитету народа, и  
локусы, характеризующие целостное восприятие мира (поликультурные).  

2. Локусы-топонимы.  
И если бы это было кино, то по пустой площади, одной из крупнейших 

в Европе, еще догонял бы его вчерашний потерянный детский «раски-
дайчик» и рассыпался бы, окончательно просырев, лопнул бы, обнаружив как 
бы изнанку жизни: тайное и жалостное свое строение из опилок... [5, с. 118]. 

Так он утюжил город, а следом за ним, по лужам, мчался тяжелый 
курьерский дождь - по столь известным проспектам и набережным, по 
взбухшей студенистой Неве со встречными рябеющими пятнами противо-
течений и разрозненными мостами; потом мы имеем в виду, как он 
раскачивал у берегов мертвые баржи и некий плот с копром... [5, с. 118]. 

Но вот мы встретим однажды, совсем уже в наше время, лет почти 
через двадцать после того времени небольшую группку на углу Невского и 
Малой Садовой, человека три-четыре [5, с. 118]. 

К пяти часам он бывал уже совсем готов. К 17.30 подходил (пешком, он 
не признавал городского транспорта, а на такси экономил) к гостинице 
«Европейская». [5, с. 118]. 

Ah! Vous retournez encore en Angleterre? 
Et vous allez par où? Par Douvres? [[6, с. 140]. 
Ils étaient venus se loger dans des petites rues tranquilles, derrière le 

Pantéon, du côté de la rue Gay-Lussac ou de la rue Saint-Jacques ... [6, с. 140]. 
 
3. Локусы конкретные и абстрактные. 
Столы были сдвинуты со своих, геометрией подсказанных, правильных 

мест и стояли то там, то сям, вкривь и вкось, один был даже, опрокинут 
ножками вверх, в россыпи битого стекла; ничком лежал шкаф, раскинув 
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дверцы, а рядом с ним, на рассыпанных страницах, безжизненно подломив 
под себя левую руку, лежал человек. [5, с. 118]. 

Он представлял, как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом 
большом белоколонном здании, а также в старинных, чуть ли не 
елизаветинских, деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и 
сям по прекрасному парку. [5, с. 118]. 

Вдали от шума, от всей этой гремящей техники, люди заняты своим 
серьезным делом, своими растениями... [5, с. 118]. 

Лева рос в так называемой «академической» среде и с детства мечтал 
стать ученым. [5, с. 118]. 

Шепот за спиной, оборачивание вслед - попробуй обернись сам: нет 
ничего, никого. [5, с. 118]. 

Где-нибудь, может, и пишут много. [5, с. 118]. 
Ils semblaient sourdre partout... [6, с. 140]. 
De loin en loin, devant les devantures des magasins, ils formaient des 

noyaux plus compacts... [6, с. 140]. 
... aller nulle part, et puis revenir chez soi ... [6, с. 140]. 
Pas devant lui surtout, pas devant lui plus tard, quand il ne serait pas là ... 

[6, с. 140]. 
Tout autour, c’était une volière pépiante ... [6, с. 140]. 
Выявлено использование автором одного и того же локуса как 

конкретного и абстрактного одновременно. 
4. Локусы национальные и индивидуально-авторские. 
Эта тихая юдоль науки всегда нравилась Леве.  
И действительно, утро восьмого ноября 196... года более чем подтверж-

дало такие предчувствия. Оно размывалось над вымершим городом и 
аморфно оплывало тяжкими языками старых петербургских домов, словно 
дома эти были написаны разбавленными чернилами, бледнеющими по мере 
рассвета. И пока утро дописывало это письмо, адресованное когда-то Петром 
«назло надменному соседу», а теперь никому уже не адресованное и никого 
ни в чем не упрекающее, ничего не просящее, - на город упал ветер. [5, с. 118]. 

... et courir en criant au milieu des maisons qui guettaient accroupies tout 
au long des rues grises ... [6, с. 140]. 

Dans l’escalier de leur maison, ils rencontraient parfois «le locataire du 
dessous», professeur au lycée, qui revenait à quatre heures. [6, с. 140]. 

Выделены локусы, которые характеризуют индивидуально-авторское 
видение и восприятие концепта «пространство» и локусы, присущих 
национальному менталитету. 

5. Локус – концепт. 
Какой Запад, какая Россия!.. В вашем-то, идеальном, смысле - жизни 

нет ни там, ни тут. У них - условия, у нас - возможность. [5, с. 118]. 
Россия, родина, Пушкин... слово, нация, дух - все эти слова зазвучат 

еще как бы в своем первом, природном, неофициальном смысле, заголятся - и 
это будет конец этим понятиям. [5, с. 118]. 

L’Angleterre... Ah, oui, l’Angleterre ... Shakspeare? [6, с. 140]. 
Установлено одновременное употребление в художественном дискурсе 

«смешанных» локусов, что позволяет предположить возможность расши-
рения границ между точкой отсчета и бесконечностью. Смешанные локусы 
дают возможность читателю воспринимать концепт «пространство» более 
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детально и делают более ярким его художественное видение. 
Таким образом, пространственные отношения отображают мировосп-

риятие нации, поведения людей, их менталитет, ритм жизни, отношение к 
окружающей среде. Концепт «пространство» связывает художественный 
дискурс с внетекстовым миром. Система пространственных представлений 
выраженных в художественном дискурсе позволяет определить место 
данного текста в определенной лингвокультуре. 

Анализ пространственных отношений может служить основой анализа 
литературного, художественного, культурного процесса, а их динамика 
демонстрирует развитие искусства и культуры.  
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КӨРКЕМДІК ДИСКУРСТЕГІ «КЕҢІСТІК» КОНЦЕПТІСІ 

 
Аталған мақалада көркемдік дискурстегі «кеңістік» концептісінің респрезентация-

сының әрекеттері қарастырылған. Кеңістіктік локустың классификациясы мақсатында 
функциональды семантикалық жиегі қорытындыланған.  

Түйін сөз: кеңістік, мекен, дискурс, концепт, менталитет, қабылдау, көріпкелділік. 
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THE CONCEPT OF «SPACE» IN THE ARTISTIC  DISCOURSE 

 
The article deals with the means of  representation of the concept “space” in the fiction 

discourse.  We have analyzed  functional and semantic fields in order to classify the space locus. 
Key words: space, locality, discourse, concept, mentality, perception, vision. 
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ КОНЦЕПТА «УСПЕХ» 

В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ 
(на материале англоязычной деловой презентации) 

 
Аннотация. Современные методы исследования дискурса характеризуются мультидис-

циплинарнным подходом, что является частным случаем в целостной картине актуальной 
научной парадигмы, которая при помощи исследования какого-либо феномена использует 
научно-методический инструментарий различных дисциплин с целью выдвижения и 
обоснования новых гипотез, либо создание доказательной базы для старых, которые 
нуждаются в дополнительном обосновании. 

Ключевые слова: гендер, бизнес дискурс, концепт, акустика. 
 
Данный подход обеспечивает углубленный контрастивный анализ 

исследуемых явлений, повышает точность исследования, поскольку один и 
тот же предмет рассматривается на стыке различных дисциплин, предостав-
ляя больше возможностей для интерпретации полученных в ходе анализа 
данных. Дискурсоведение в этом плане имеет огромное количество подходов, 
при помощи которых можно провести междисциплинарный анализ как 
самого дискурса, так и его отдельных компонентов: с одной стороны, дискур-
сивная деятельность связана с речевым континуумом, коммуникативно 
целостным речевым образованием, с другой – такие процессы, как создание, 
реализация и взаимосвязь языковых, речевых элементов, восприятие, 
осмысление, реакция, касаются ментальных процессов коммуникантов, в 
частности,  гендерных, психических моделей поведения.  

Процесс моделирования дискурса является сложной когнитивно-
коммуникативной деятельностью, которая включает в себя одновременное 
выполнение коммуникантами множества задач, таких как синтез фоновых 
знаний и контекста, сопоставление известной и неизвестной информации, 
оценка действительности, а так же проспекция и ретроспекция в зависимости 
от логико-смысловой динамики построения дискурса, характеристика экстра-
лингвистических составляющих коммуникативной ситуации, устранение 
возможного коммуникативного шума, анализ тактик и стратегий поведения 
адресата и, соответственно, построение ответной речевой реакции. Дискур-
сивная деятельность накладывается на временной континуум, сам дискурс 
при этом является некой нематериальной сверхизменчивой коммуникативной 
субстанцией, «отрезком времени, заполненным произнесением речевого 
произведения либо заполненным его созданием»[1,23]. 

Объектом нашего исследования является англоязычный бизнес дискурс 
как  специфический жанр актуализации ментальности бизнес коммуникантов, 
которая вербализуется открытым множеством тематически взаимосвязанных 
моделей коммуникации с обширным спектром проблематики бизнеса[4, 244]. 
Коммуникативная деятельность, которая находится в фокусе нашего 
исследования, объединяет в себе два страта фреймов речевой деятельности – 
когнитивный и просодический (страт фонетической репрезентации интенции 
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коммуниканта). 
В нашем понимании, актуальным представляется сопоставление 

фонетических (супрасегментных) и  концептуальных параметров дискурса с 
учётом гендерного диморфизма социума. Научная новизна работы заклю-
чается в использовании метода сопоставления характеристик концептуальной 
и просодической  подсистем с целью выявления гендерной специфики 
речевого поведения в дискурсивном фрейме «деловая презентация». В рамках 
данной статьи представлены наши наблюдения над акустическими 
характеристиками репрезентации гендерной дихотомии в контексте деловой 
презентации. Целью исследования является выявление специфики репрезен-
тации женской и мужской речи в этом коммуникативном макроакте. Задачей 
исследования на данном этапе является выявление специфики функциони-
рования частоты основного тона (ЧОТ) как базового акустического парамет-
ра звучащей речи в фоносинтагмах-коррелятах концепта «успех» путём 
анализа и сопоставления ёё параметрических признаков. Экспериментально-
фонетический анализ гендерных образцов деловой презентации проведен с 
помощью программы Praat.  

В экспериментально-фонетических исследованиях просодии звучащей 
речи тональная вариативность рассматривается как базовая супрасегментная 
характеристика речевого сигнала, даже незначительные изменения этого 
параметра позволяют коммуникантам различать его прагматику[2, 38]. 

Исследования особенностей изменения ЧОТ, которая является акусти-
ческим коррелятом мелодических характеристик вербализованного коммуни-
кантами-мужчинами (MG) и женщинами (WG) концепта «успех», прово-
дились с учётом  диапазона, частотного интервала, скорости реализации и 
частотного максимума.  

 

 
 

График №1. Тональный диапазон ЧОТ, MG 
 
Согласно проведенному анализу средние показатели тонального диапа-

зона, который является тем пространством, в границах которого осущест-
вляются параметрические изменения ЧОТ, являются уже (ширина диапазона 
60–80 Гц в 46% проанализированного материала) у коммуникантов-мужчин 
(график №1). Акустический коррелят вербализированного концепта «успех» 
в предъявлении коммуникантов-женщин (график №2) характеризуется более 
широким диапазоном (в 65% большим на 40–50 Гц).  
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График №2. Тональный диапазон ЧОТ (WG) 
 
Подобную дифференциацию тонального диапазона можно частично 

объяснить спецификой женской и мужской психики, а так же отличия их 
артикуляционного аппарата[3, 69]. Однако, несмотря на упомянутые отличия, 
стоит отметить общие черты манифестации акцентов концептуального поля 
на акустическом уровне – и мужская и женская речь характеризуются 
расширением тонального диапазона во время актуализации информации с 
позитивным маркером.  
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Акустическая модель №1 
Конфигурация огибающей ЧОТ фоносинтагмы 

«and as a result we expect new space contribution» (MG) 
 
Принцип распределения фоносинтагм в актуализируемом концепте по 

высотнотональному уровню максимумов ЧОТ свидетельствует о принад-
лежности MG среднего уровня (153 Гц) большинства фоносинтагм 
(акустическая модель №1). В реализациях WG вербализованный концепт 
«успех» (акустическая модель №2) характеризуется повышенным уровнем 
высотнотонального максимума (328 Гц).  
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0 3.24113

0

500

0

17.24

34.48

51.72

68.97

86.21

103.4

120.7

137.9

155.2

172.4

189.7

206.9

224.1

241.4

258.6

275.9

293.1

310.3

327.6

344.8

362.1

379.3

396.6

413.8

431

448.3

465.5

482.8

500

0 0.23151 0.463019 0.694529 0.926038 1.15755 1.38906 1.62057 1.85208 2.08359 2.3151 2.54661 2.77811 3.00962 3.24113  
 

Акустическая модель №2 
Конфигурация огибающей ЧОТ фоносинтагмы 

«And we closed the half with GBP174 million of cash» (WG) 
 

Разницу в частотных регистрах мужской и женской реализации 
деловой презентации можно объяснить природно обусловленным различием 
характеристик артикуляционного аппарата. Однако, следует отметить, что 
общие черты выявленных характеристик, которые проявляются в виде 
совпадения пиков высотнотонального максимума фоносинтагм свидетельст-
вуют об общем стремлении адресанта подчеркнуть важную информацию 
восходящим движением ЧОТ. В этом случае гендерные различия 
нивелируются и могут быть интерпретированы как реализация адресантом 
прагматической составляющей дискурса деловой презентации. 

Анализ соотношения частотных максимумов реализуемого концепта с 
учётом гендерной принадлежности адресанта (график №3) свидетельствует о 
том, что наибольшей динамикой обладают сообщения WG – реализация 
фоносинтагм характеризуется наличием частотных тональных перепадов 
высотнотонального максимума как в широком(280–390 Гц, 240-360 Гц), так и 
в узком (310–360 Гц, 355–345 Гц) диапазонах. В свою очередь, сообщения 
MG характеризуются реализацией высотнотонального максимума ЧОТ в 
среднем диапазоне (140–180 Гц) и отсутствием его тональных перепадов. 

 

 
 

График №3 
Высотнотональный уровень максимумов ЧОТ 

(«----» – MG, «–––» – WG) 
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Изучение специфики частотного интервала акустического коррелята 
концепта «успех» (график №4) свидетельствует о том, что речевые 
характеристики WG характеризуются средними и высокими показателями 
частотного интервала фоносинтагм (35–85%). Показатели частотного 
интервала у MG (график №5), в свою очередь, базируются на контрасте 
низкого и высокого частотного интервала (20–65%).  

 

 
 

График №4 
Частотный интервал WG 

 
На наш взгляд, специфику выявления динамических характеристик 

частотного интервала в зависимости от гендерной принадлежности адресанта 
можно считать гендерным фактором коммуникации, что является 
результатом влияния психических процессов, присущих определённому 
представителю гендерной общности. 

 

 
 

График №5 
Частотный интервал MG 

 
Наблюдения за конфигурацией ЧОТ показали, что модификации этого 

параметра в предъядерном участке фоносинтагм (шкале) представлены 
инвариантными и гетерогенными конфигурациями. Инвариантные конфигу-
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рации выступают характеристикой мужской речи (частотность в концепте 
«успех» составляет 84,75%), а гетерогенные – женской (40,67%).  

Среди инвариантных конфигураций ЧОТ самым частотным типом в 
речи MG является дугообразная (81,1%), доминирующей разновидностью 
которой выступает дугообразно-нисходящая (49,1%). Речь WG характе-
ризуется такими инвариантными конфигурациями ЧОТ как дугообразная 
(59,15%), доминирующим движением в которой является дугообразно-
нисходящее (47,4%). 

Гетерогенные конфигурации ЧОТ характеризуются большой степенью 
вариативности. Например, в речи MG они представлены основным типом – 
линейная нисходящая + дугообразно-нисходящая (10,16%). В свою очередь, 
фоносинтагмы WG отличаются наличием таких параметров огибающей ЧОТ: 
дугообразно-нисходящая + дугообразно-восходящая (30,5%), линейная 
нисходящая + дугообразно-нисходящая (8,47%). Таким образом, в гендерной 
модели презентации MG превалируют инвариантные конфигурации. 
Конфигурации ЧОТ WG характеризуются доминированием гетерогенных 
типов шкал с повышением частотности инвариантных реализаций в фоно-
синтагмах-коррелятах концепта «успех». Наши наблюдения показывают, что 
наличие смысловой и просодической адекватности в речи адресанта дискурса 
деловой презентации находит своё отражение через призму гендера, создавая 
акустическую модель актуализации концептуальной подсистемы. 

Дальнейшие исследования в этом направлении предполагают выяв-
ление специфики интеграции акустических параметров подсистем просодии 
(тональной, динамической, временной) в маркировании гендерного стерео-
типа деловой презентации. 
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ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ РОБЕРТА БЕРНСА 

 
Аннотация. В статье рассматривается тема Природы и связи ее с человеком, его 

духовным миром, представлениями о прошлом и будущем, философским осмыслением бытия, 
в стихах. Анализируются стихи  Бернса «Две собаки», «Новогодний привет старого фермера 
его старой лошади», «Горной  маргаритке», «Полевой мыши, гнездо которой  поэт смял своим 
плугом» и другие. Рассматривается также использование образов стихов  о природе Бернса в 
американской литературе XX века – в повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». 

Ключевые слова: природа и человек, животный мир, плуг, прошлое и будущее. 
 
Великий шотландский поэт Роберт Бернс, став национальной гор-

достью своей родины, классиком мировой литературы, одним из самых 
читаемых и любимых поэтов, чьи стихи переведены на множество языков 
мира, - при этом оставался пахарем. Он родился в шотландской деревушке 
Аллоуэй, еще мальчиком стал работать в поле, и крестьянский труд был для 
него столь же важен, привычен и исполнен глубокого смысла, как и 
поэтическое творчество. Первые стихи он, по собственному признанию, стал 
сочинять, идя за плугом: вначале пел знакомые ему сельские народные песни, 
а потом начал слагать свои собственные слова на знакомые мелодии. Поэзия 
и труд были для него с самого начала слиты воедино, и он чувствовал себя 
частью огромного и прекрасного мира, гармония которого ровно воплощена в 
красоте Природы и Поэзии. Однако, эта гармония порою бывает нарушена – 
по разным причинам. Социальная и философская стороны бытия вызывают 
размышления поэта: они с присущей ему глубиной, эмоциональностью и 
оригинальностью воплощены в его стихах. 

Поэт конца XVIII века (его первый сборник стихов вышел в 1886 году), 
Бернс разделял эстетические и этические каноны сентиментализма. 
Английские поэты-сентименталисты, также как и просветители начала и 
середины XVIII века, основывались на том, что мир разумен и в этом не 
выходили за рамки просветительских идей. Но они полагали, что главной 
ценностью человека является Чувство (Feeling, Sentiment). Именно доброе 
сердце, естественность и близость к природе делают человека человечным. 
Естественный порядок вещей они находили в английской деревне и, следуя 
поэтической строке поэта Уильяма Каупера, утверждали: «God made the 
country, and Man made the town» («Деревню создал Бог, а город - человек»). 
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Сентименталистская тенденция утверждала Природу как благо, как 
естественный порядок вещей, которые нарушены деятельностью человека, и 
деятельность эта с наступлением промышленной революции принимала все 
более разрушительный характер. Социальная дисгармония уродует человека 
и заставляет его вступать в конфликт с тем, что питает его как истинного 
сына Природы. В эти сентименталистские по духу положения, утвердив-
шиеся в мировоззрении Бернса, вторглись и ранние романтические веяния: 
это был  английский предромантизм с его ощущением  дисгармонии мира, 
интересом к фольклору, старине, историческому прошлому – особенно 
Средним векам, национальным особенностям культуры разных народов.  

Английский предромантизм был порожден событиями Великой 
Французской революции  1789 года. Бернсу было в тот год тридцать лет  и он 
вполне осознанно и твердо принял события революции и в знаменитых 
стихах «Дерево Свободы» приветствовал освобождение народа от королев-
ского абсолютизма, засилья титулованной знати и официозного духовенства 
и разрушение страшной тюрьмы Бастилии. Даже последовавший за тем 
якобинский террор не отвратил его от положительной оценки этих великих 
событий. В стихах «Честная бедность» Бернс выразил надежду, что человек 
будет когда-нибудь оцениваться не по богатству, знатности и связям, а по 
уму и чести – именно так воспринимают своего ближнего истинно 
справедливые, честные и добрые люди.  

Сложное переплетение идей  переходной эпохи сказалось в поэзии 
Бернса, но при этом его творчество оставалось целостным, гармоничным и 
основанном на разумном добром подходе к миру и обществу. В этом 
сказалась здоровая народная и трудовая основа его этики и эстетики.  Он всю 
свою недолгую жизнь много работал: писал стихи, издавал поэтические 
сборники и журнал «Шотландский Музыкальный Музеум», редактором 
которого  стал в 28 лет, учился на акцизного чиновника и стал им, вначале в 
своем сельском округе, затем в городе Дамфриз. Но все эти годы он, в 
сущности, не оставлял крестьянский труд, и лишь в 1791 году, в тридцать два 
года, отказался от аренды фермы и стал жить с семьей на жалование 
таможенника. Большую часть своей жизни он был связан с деревней, 
деревенским трудом и бытом и – с миром Природы, который по-особому 
открывается тем, кто работает на земле. 

Лирика Бернса разнообразна. Политическая и демократическая темы –  
стихи «Дерево Свободы» и «Честная бедность». Патриотическая тема – стихи 
«В горах мое сердце»  или баллада «Джон Ячменное зерно» ярко и страстно  
выражают его любовь к родной Шотландии. Любовная лирика – здесь Бернсу 
поистине нет равных и его стихи «Вечером во ржи», «Любовь как роза, роза 
красная…», «Ночлег в пути» («Та, что постлала мне постель»), «Босая 
девушка», «Финдлей», «Ты свистни – тебя не заставлю я ждать» и множество 
других вошли по праву в собрание лучших в мировой поэзии стихов о любви.  
Бернсу была подвластна и сатира – его эпиграммы и сатирические эпитафии 
написаны великолепно, разят убийственной иронией и  остроумием.  

Но в лирике поэта есть одна тема, которая, может быть,  лучше других 
характеризует талант Бернса, неповторимость  его мировосприятия. Это 
стихи о Природе, о «братьях наших меньших», как назвал их другой великий 
поэт из крестьянской деревни – Сергей Есенин. В том, как шотландский поэт 
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воспринимает живущих рядом с людьми созданий, как относится к ним, 
какие мысли рождают у него общение  с ними – ведь он общается с ними, как 
с людьми, во всем есть то, что позволяет понять сущность его как поэта. 

Уже в ранних стихах эти образы живой природы порождали у него 
поэтическое вдохновение. Это были обычные грустные темы по поводу 
утраты того или иного животного. Животные живут меньше людей и 
каждому, кто к ним привязан, приходится мириться с этим ранним уходом. 
По собственному признанию, Бернс очень тяжело переживал гибель 
любимой собаки, которой дал редкое  имя Люат – имя, которое он вычитал в 
книжке. В начале он начал сочинять «Стансы в память о четвероногом 
друге», но вскоре этот замысел уступил место более сложному, который поэт 
осуществил, создав стихотворение-диалог «Две собаки». Это социальная и 
философская тема, воплощенная в мирный  разговор двух псов, восходит к 
традициям, когда поэты вкладывали в свои размышления о жизни – в 
вымышленную беседу животных, неодушевленных предметов – у любимого 
поэта Бернса Фергюссена есть стихи, представляющие собой сатирический 
диалог между Эдинбургской улицей и тротуаром. Здесь первоначальный 
замысел был претворен в условную литературную жанровую форму  
«диалога». 

Другой случай гибели животного – любимой овечки Бернса Мэйли, 
задохнувшейся в длинных сплетениях травяной изгороди, в которой она 
запуталась, был воплощен в стихах, в которых Бернс впервые прибегает к 
шотландскому диалекту, а не к отдельным шотландским словам, как до этого. 
Поэт находит превосходную интонацию в этих стихах: выдерживает тон 
элегии – жанра, к которому обратился,  но это элегия на смерть домашнего 
животного, и одно из первых в ряду многочисленных стихотворений Бернса 
на тему крестьянского труда и повседневного быта. Сохранившиеся 
черновые рукописи позволяют проследить напряженную творческую работу, 
проделанную Бернсом в поисках эмоционального ключа», ритмико-
интонационной формы и языковых средств стихотворения. В результате 
стихи  получились грустными, но с оттенком комизма: автор описывает 
жизнь и смерть любимой овцы, ее привязанность к хозяину, за которым она 
бежала следом, ее достойное поведение –никогда не разрушала изгороди, ее 
оставшегося сиротой ягненка, которого он сейчас выкармливает, и призывает 
всех поэтов разделить печаль его утраты. Здесь поэт впервые применил 
ставшую знаменитой «бернсову строфу»: шестистишие по схеме АААВАВ с 
укороченными 4-ой и 6-ой строками – ее применяли предшественники Бернса 
шотландские поэты Алан Рамзей и Роберт Фергюссон, но лишь в творчестве 
Бернса раскрылись ее возможности в ритмическом и интонационном 
оформлении самых различных жанров. Каждая строфа заканчивается 
рефреном: “Poor Mailie’s dead!”. Поэт находил свою неповторимую манеру и 
интонацию, характерную для него в стихах такого рода. 

Обретенная манера, интонация, форма – реализованы Бернсом в других 
стихах на эту тему, которые все более принимают оттенок размышления о 
человеке и животных, о мире, в котором и тот, и другие обитают и 
философскую глубину. Это содружество крестьянина и его животных в 
жизненной борьбе особенно ярко раскрыто в стихах «Новогодний привет 
старого фермера его старой лошади» (“The Auld Farmer’s New-year-morning 
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Salutation to his Auld Mare, Maggie, on giving her accustomed ripp of corn to 
Hansel in the New-year”). 

Старый фермер встречает Новый Год со своей семьей и идет в 
конюшню поздравить старую заслуженную лошадь, которой он несет 
новогоднее угощение – порцию овса. Пока лошадь ест, старик пускается в 
воспоминания и оказывается, что вся жизнь этих двух существ – старого 
фермера и старой лошади – слита воедино. Лошадь Мэгги была дана когда-то 
фермеру в приданое невесте его тестем – лошадке было всего полгода, а 
позже она подросла и именно она везла молодых венчаться в церковь. С тех 
пор прошло тридцать лет – они были заполнены трудом. Лошадь и фермер 
пахали и возили кладь, но и развлекались – ездили на ярмарки, участвовали в  
гонках по сельским дорогам, где никто не мог их догнать, и хозяин гордился 
своей красивой и резвой кобылкой. Все его благополучие связано с нею: два 
ее сына сейчас пашут на него, двое возят кладь, а троих он продал в свое 
время за хорошую цену. И сейчас он кормит свою любимицу и заботится о 
ней, хотя она уже не может по старости работать. Он легко и естественно 
говорит о конце жизни: оба они состарились, пора уступить место молодежи, 
а им настала пора отдохнуть. Исследователи восхищаются спокойным и 
добрым тоном этих стихов: фермер Бернса находится в ладу с миром и 
Природой и потому прожитая им трудовая жизнь предстает достойной и 
полной; и в его мире рядом с ним столь же естественно, в гармонии со всем 
сущим соседствует его лошадь. 

Однако, эта гармония бытия человека и других существ на земле 
нередко бывает нарушена. У Бернса есть несколько стихов, где поэт пишет об 
этом. Пожалуй, острее всего он раскрывает эту тему в одном из своих 
поздних стихотворений «О подбитом зайце, проковылявшем мимо меня» 
(“On Seeing a Wounded Hare limp by me, which a Fellow had just shot at”). Тема 
так взволновала Бернса , что он, немедленно отозвавшись на нее в стихах, тут 
же выслал автографы стихотворения своим друзьям.  Бернс написал вначале 
своей постоянной корреспондентке миссис Данлоп 21 апреля 1789 года: 
«Третьего дня на рассвете я работал в поле, как вдруг услышал выстрел, и 
тотчас же мимо меня проковылял сильно израненный несчастный зайчишка. 
Как вы понимаете, это вызвало у меня слезы и негодование. И вот 
результат…посылаю Вам первый экземпляр». Сохранились автографы  
стихотворения, которые Бернс послал в мае и июне еще двум своим друзьям, 
а также профессору Джеймсу Грегори, с которым незадолго до этого 
познакомился. 

Стихи начаты с определения, которое Бернс адресует обидчикам 
животных: «Бесчеловечный человек!» (“Inhuman man”). Далее по отношению 
к стрелку и его забаве используются слова “murder”, “cruel”, “ruffian”, 
“barbarous”, “curse”. Поэт сочувствует раненому зайцу, представляет, как он 
ляжет умирать в какой-нибудь укромной обители – на поляне, поросшей 
вереском, или у реки, заросшей камышом, и шлет проклятия его убийце, 
который, верно, похваляется своей меткостью. Его бесчеловечная забава вмиг 
лишила скромного зверька простых радостей, да и самой жизни.  

В стихах о разрушительной деятельности человека по отношению к 
природе Бернс не может не провести  параллели с жизнью самого человека – 
ведь и для него такое положение вещей разрушительно и гибельно. Да и 
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судьба человека мало чем отличается от судьбы всего живого на земле. Бернс 
в стихах о Природе все более склоняется к философскому осмыслению мира 
и человеческого бытия. Одно из самых известных стихотворений этого плана 
«Горной маргаритке, которую я примял своим плугом» (“To a Mountein-
Dairsy, on turning one down, with the Plough, in  April - 1786”). Эти стихи 
особенно популярны у переводчиков: их переводили  С. Маршак, поэт И. 
Козлов, переводчик, подписавшийся З., М. Михайлов и другие. Они 
варьировали и название: «К полевой маргаритке, которую Роберт Бернс, 
обрабатывая свое поле, нечаянно срезал железом сохи» (в апреле 1786 года ), 
«К срезанной  плугом маргаритке» (в апреле 1786), «К маргаритке, которую 
сам Поэт в 1786 году срезал плугом».  

Поэт восхищается красотой маленького цветка, уже срезанного плугом, 
который только что был в лоне Природы – его трогал клювом жаворонок, 
окропляла роса, его стебелек храбро воевал с ветром и пробивался сквозь землю. 
В садах цветы оберегают и холят, а полевой цветок растет среди суровых 
равнин, но он украшает поле и радуется солнцу, теплу и свету и озаряет собой 
красоту мирного луга, не ведая, что вот-вот погибнет. Пять первых строф 
стихотворения описывают это и поэт находит здесь простые и трогательные 
слова для того, чтобы воспеть красоту обреченного на гибель цветка.  

Далее поэт переходит к параллелям: судьба цветка – судьба юной 
девушки или увлеченного своими стихами поэта. Потом поэт переходит к 
размышлениям об общей судьбе людей: всем им свойственны сомнения и 
тяготы бытия  и каждый по-разному, но сталкивается с тем, что для него так 
же губительно, как плуг для цветка. И в заключении поэт обращает взор на 
свою собственную судьбу – он ведь, как и все подвержен ударам судьбы и 
внезапным переменам и его грусть обращена и к самому себе: 

 
Ev’n thou who mourn’st the Daisy’s fate, 
That fate is thine – no distant date; 
Stern Ruin’s plough – share drives, elate, 
Full on thy bloom, 
Till crush’d beneath the furrow’ weight, 
Shall be thy doom![1,180] 
 
И ты, виновник этих строк, 
Держись - конец твой недалек. 
Тебя настигнет грозный рок – 
Нужда, недуг,- 
Как на весенний стебелек  
Наехал плуг.[1,181] 
                                                        (перев. С. Маршака) 
 
Начальные строфы этих стихов написаны на шотландском диалекте, но 

начиная с пятой строфы, по мере переходя от пейзажной лирики к фило-
софским размышлениям, шотландский диалект сменяется чисто английским 
языком. В стихах звучит четко выраженная сентименталистская тенденция- 
утверждение естественного порядка вещей, в противовес деятельности 
человека, которая с наступлением промышленной революции приобретала 
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все более разрушительный для природы характер. Эта мысль привлекла к 
стихотворению внимание литературных кругов Эдинбурга : романист Генри 
Макензи, автор знаменитого сентиментального романа “Человек Чувства”, 
написал восторженную рецензию на эти стихи  и полностью перепечатал в 
ней текст в лондонской газете “Инглиш Ревью” в феврале 1787 года. 

И наконец, шедевр Бернса – стихи, которые обычно называют кратко 
“To a Mouse”- написаны на ту же тему. Эти стихи входят во все хрестоматии 
и антологии, поистине известны всему миру. Подобно другим его произ-
ведениям, связанным с конкретными эпизодами жизни поэта, стихотворение 
обросло легендами о том, как и при каких обстоятельствах,  оно было 
написано. Нечаянно разворотив плугом гнездо полевой мыши, Бернс якобы 
тут же, облокотясь на плуг, сочинил стихотворение. Туристам до сих пор 
показывают поле, где произошло, однако, следует отметить, что все эти 
подробности взяты из авторского текста и это определенный художествен-
ный прием поэта, который создает впечатление спонтанности, сиюминут-
ности мыслей автора. На самом деле в стихах звучит хорошо продуманная 
сентименталистская концепция, облеченная в форму достоверного события. 

Стихи названы “Полевой мыши, гнездо которой разорено моим 
плугом”/to a mouse, on turning her up in her nest, with the plough, November, 
1785”/Вспахивая поле, пахарь разворотил гнездо полевой мыши с запасами 
зерна на зиму, устроенное в норке под землей. Дом полевой мыши разорен, и 
пахарь поэт сопереживает зверьку. Его беда, его пропавший труд, надежды 
на уютную зимовку и крах этих надежд представлены в трех следующих 
строфах во всем драматизме ситуации.  В седьмой строфе поэт сравнивает 
судьбу и удел человека – с судьбой и уделом зверька и видит в них общее – 
надежды и упования тех и других часто не сбываются и зависят порою от 
случая. И наконец, в заключительной, восьмой, строфе Бернс обращается к 
мысли, которую высказал в «Гамлете» Уильям Шекспир: «человек 
отличается от животного тем, что способен видеть не только настоящее, но и 
прошлое, и будущее» Для Шекспира это «Godlike Reason», «capability looking 
before and after» «дивный дар». Для Бернса это возвышает человека над 
животным, но и отягощает его осознанием прошлых и будущих тревог: 

 
 Still, thou art blest,  compar’d wi’me! 
The present only toucheth thee: 
But Och! I backward cast my e’e, 
On prospects drear! 
An’forward, tho’I canna see, 
I guess an’fear![1,98] 
Но ты, дружок, счастливей нас… 
Ты видишь то, что есть сейчас. 
А мы не сводим скорбных глаз 
С Былых невзгод 
И в тайном страхе каждый раз 
Глядим вперед.[1,99]      /Перев. С. Маршака/. 
Глубина и художественные достоинства философской поэзии Бернса не 

нуждаются в комментариях: стихи ’’Полевой мыши’’ остаются непрев-
зойденным образцом такого рода поэзии и лучшим свидетельством незау-
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рядного таланта и мастерства поэта. Его мысли повлияли на литературную 
традицию последующих веков. В качестве примера правомерно рассмотреть 
произведение почти два столетия спустя, но явно восходящее к мыслям 
Бернса и этим стихам. 

Речь идет о повести “О мышах и людях” озаглавленной строчкой из 
стихов Бернса (’’Of Mice and Men’’), принадлежащей выдающемуся амери-
канскому писателю, Нобелевскому лауреату 1962 года, Джону Стейнбеку 
(1902-1968).Действие повести происходит на американском Юге в 30-е годы 
ХХ века; в центре ее - судьба двух батраков, Джорджа и Ленни, которые не 
имеют пристанища и скитаются от ранчо к ранчо, нанимаясь на работу. Они 
представляются двоюродными братьями, но на самом деле, они просто 
земляки, по-братски привязанные друг к другу. Силач Ленни -умственно 
отсталый, у него разум шестилетнего ребенка, и при своем огромном росте и 
силе он беззащитен. Поэтому Джордж опекает его, ограждая от беды и 
приноравливаясь к его детскому мировосприятию. 

Мечта о собственной ферме - это то, что окрашивает их трудную 
жизнь. Ленни затвердил ее наизусть как волшебную сказку и заставляет 
Джорджа вновь и вновь повторять ее: они накопят денег и купят свою 
маленькую ферму, где будут сами себе хозяева! Такая ферма действительно 
продается старыми супругами-фермами, и они действительно откладывают 
деньги на случай потери работы, но Джорджу ясно, что нужной суммы им не 
скопить. Но Ленни живет мечтой, а не реальностью: он вновь и вновь просит 
рассказывать, как они обустроят свою ферму и как славно заживут, как он 
будет кормить там кроликов. А пока он подбирает поле мышей, хотя Джордж 
запрещает ему это делать. 

Неожиданно их мечта становится из сказки реальностью, и как раз 
тогда, когда скитания приводят их на ранчо, где царят жестокость, произвол, 
насилие, сущий ад на земле. Но здесь они встречают однорукого уборщика 
Кэнди, встречают в горький для него час: старший по ранчо застрелил его 
любимую старую собаку, с которой тот прожил долгие годы. Он тоже жаждет 
иной жизни и выясняется, что у него есть сбережения и страховка за увечье и 
если сложить вместе все деньги, - их хватит на покупку фермы! К ним готов 
присоединиться и старый конюх-негр. Группа людей, измученных 
унижением и тяготами жизни, - обретает возможность начать другую жизнь, 
более достойную. Осталось лишь доработать до конца месяца - жалование за 
него как раз составит нужную сумму для покупки. 

’’Мы счастья ждем, а на порог валит беда”, - как сказано у Бернса. Их 
надежды разрушает безобразный, нелепый случай, виной которому дикие 
нравы ранчо. Ленни погибает, а другие навсегда оставляют мечту о своей 
ферме”. Я здесь много книг прочитал ,-комментирует конюх-негр. Никому не 
попасть на небо, и никому не иметь своей земли. Все это только 
мечты’’.[2,105]. Однако человеческая мечта возникает вновь и вновь и она 
неистребима. 

Контраст между естественным и близкие к Природе мировосприятием 
ХУ111 века у Бернса и жестокой дисгармонией ХХ века у Стейнбека говорит о 
многом. Но вопреки всему человечность не гибнет, и люди стремятся к добру. 

Вечная тема Природы звучит в поэзии Бернса современно. 
Философские размышления о связи человека с живой природой  и  “братьями 
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нашими меньшими», о хрупкости земного бытия и извечном упорстве 
человека в стремлении к лучшему вопреки всему  - и сейчас  злободневны и 
актуальны. Стихи Бернса полны глубокого сострадания и животным, и 
людям, равно страдающим и равно достойным счастья на этой земле. Образы 
Природы у Бернса покоряют  и сейчас. 
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РОБЕРТ БЕРНСТІҢ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТАБИҒАТ БЕЙНЕСІ 

 
Мақала Роберт Бернстің поэзиясындағы табиғат тақырыбына арналған. Р.Бернстің 

«Дала гүлдері», «Дала тышқаны» және т.б. өлеңдері және Бернстің өлең жолдарымен мазмұн-
далған американ жазушысы Джон Стейнбектің «Тышқандар мен адамдар» повесі талданады. 

Түйін сөз: адам және табиғат, аңдар әлемі, соқа, өткен кез бен келешек. 
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NATURE IN THE POETRY OF ROBERT BURNS 

 
The article deals with the images of Nature in the poems by Robert Burns and  the philosophy 

of Nature and mankind in them. The  well-known poems “To a Daisy”, “To a Mouse” and others are 
analysed. The line from Burns, poem is used as the title in  John Steinbeck’s tale “Of Mice and Men”. 
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ҚАЖЫҒАЛИ МҰХАМБЕТҚАЛИҰЛЫНЫҢ 
ҚАЗАҚЫ ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ ХАРАКТЕР ҚҰБЫЛЫСЫ 

 
Аңдатпа. Көркем сөзді сүйіп-қадірлейтін көпшілік қауымның құрметіне бөленген  

қаламгерлердің бірі Қажығали Мұхамбетқалиұлының әңгімелерін оқып отырып, автордың 
ауыл мен қала адамдарының психологиясын, ауыл мен қала өмірін жетік білетінін аңғарасыз. 

Түйін сөз: жазушы, адам, мінез, қоғам, әңгіме. 
 
Белгілі қаламгер Қ.Мұхамбетқалиұлы сонау 60-жылдардың басында 

көркем әңгіме шебері ретінде қалыптасты. Жазушыны белгілі бір дәуірдің 
қилы кезеңінің көркем шежіресі деуге болады. Қ.Мұхамбетқалиұлының 
шығармалары – өмірдің өзінен алынып, айналадағы күнде көріп жүрген 
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құбылыстар өзіндік құнарлы да қарапайым тілімен әлеуметтік деңгейге дейін 
көтерілген туындылар. Суреткердің арнасынан асқақтамай, қысқа да жинақы 
жазылған әңгіме, повестерінде адам өмірі, «бүлдірген» қазақы мінез, 
қоғамдық өзгерістер шынайы суреттелген. 

Қазіргі жастар мен жасөспірімдер жыға тани қоймайтын, шығарма-
ларымен таныса қоймаған қаламгердің өмірімен таныстыра кетсем. 

Қ.Мұхамбетқалиұлы 1942 жылы 8 желтоқсанда Ақтөбе облысы, Байға-
нин ауданында дүниеге келген. 1965 жылы Қазақ мемлекеттік универси-
тетінің филология факультетін үздік бітіріп, Ақтөбе облысының радио және 
телевидение комитетінде, облыстық «Коммунизм жолы» газетінде, 
«Қазақстан» баспасында, «Жұлдыз»журналында, «Қазақ әдебиеті» газетінде 
редактор, аға редактор, аға әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, жауапты 
хатшы, «Жаңа фильм» журналының бас редакторы болған. Кейінгі жылдары 
ҚР Президенті аппаратында, Парламентте, «Таң Шолпан» журналында 
қызмет істеген.  

Р.Акутагаева, С.Моэм, П.Мэриме сынды көптеген белгілі шет ел 
қаламгерлерінің шығармаларын қазақ тіліне аударған. Өзінің де бірқатар 
әңгімелері шет ел ұжымдық жинақтарында жарық көрген. 2003 жылы ҚР-ның 
еңбегі сіңген қайраткері атағы берілді. Көптеген әңгімелер мен хикаяттардың, 
романның авторы [4, 276]. 

Біз бүгін осы қаламгеріміздің әңгімелеріндегі мінез құбылысын сөз 
етпекпіз. Әрине, бұл тосын жаңалық емес, бірақ жазушы ашқан тың 
характер,тосын мінез құбылулары жетерлік.   

Жазушының әңгімелері адам мінезінің құпия сырларына үңілуі,  жеке 
адамның санасындағы, ойлау жүйесіндегі сан алуан сезімдік, психологиялық 
құбылыстарды ой ағымына, монологқа, іс-әрекеттегі, дауыс ырғағындағы  
сезімдік құбылыстарға  көңіл бөлуімен ерекшеленеді.  

Мінез деген не? 
Мінез – адамның ішкі болмысы, белгілі қоғамдық жағдай қалыптас-

тырған қоғамдық құлқы, барлық психологиялық ерекшеліктерінің жиынтығы 
[1, 103б]. 

Жазушы шығармашылығындағы кейіпкер мінезінің құбылуының 
белгілері олардың сөйлеген сөздері арқылы, іс-әрекеттері, ішкі монолог,  бет 
құбылысы, дене қозғалысы,өзін-өзі бақылау, өзін-өзі талдау, және т.б. 
арқылы жүзеге асып жатады. 

Қ.Мұхамбетқалиұлы кейіпкерлері қарапайым адамдар болғанымен, 
олардың тіршілігінен заман шындығын, уақыт бедерін танып таразылауға 
болады. «Бір машина шөп» әңгімесі бір оқып шыққанға болар -болмасты сөз 
қылған, қарапайым жанның пайдасыз тірлігінен хабар берер әңгіме сияқты 
көрінгенімен зер сала қарасақ, өзгеріске ұшыраған ұлттық болмыс, мың 
құбылған мінез көрінеді.. Оқиға желісі Әліш қарттың ауыл кеңсесіне бір 
машина шөп сұрап баруынан, кеңседегі басшылардың біреуімен сөзге келіп 
қалуынан өрбиді. Әңгіме басында ауыл шопырымен, «жаман Әжібайдың 
«өпіреп» баласымен» арасындағы диалогынан қиқарлығы, тентектігі 
байқалатын Әліш қарт, кейін мүлде басқа адам бейнесінде көрінеді. 

Жасы жетпістен асқан шағында жас баладан нақақ сөз естіп, көңілі 
жасып қалған қарт қанша намысқа тырысқанымен, күйбең тіршілік қамымен 
«енді бармаспын» деген жеріне тағы келеді, жаны күйіп, жер болып келеді.  
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«...Қарт бір аяғын есіктен шығарып,өп-өтірік еңкең-еңкең етіп қойды. 
Соның арасынша  машинаның алдын орай жүгіріп кеп, жас жігіт қолтығынан 
алған. Күткені де осы еді: қарт оның иығына әуелі қолын артып, соңсоң бүкіл 
салмағын сала (арасында әдейі естірте, Аллалап, та қойып), түсе берді. «Түсе 
берді» емес-ау, топ етіп оп-оңай түсе қалғаны! Құмдауыт майда топыраққа 
табаны былқ ете қалғанда, шошып кетті. Ұялғанынан шошыды. Алланың 
атын аузына алып, қара аспанды қапылдырғандағы өзінің мына ісі – шолжың 
өскен дырдай баланың ата-анасына әдейі жасайтын жосықсыз еркелігі секілді 
ерсі көрініп, ұяттан өртеніп кете жаздады. Сасқанынан жадағайының етегін 
қаққыштап, өп-өтірік жөтеліп, жасаурап тұрған ештеңесі болмаса да, қызыл 
ала көзін қайта-қайта сүрткіштей берді» [2, 25б].  Сырт көзге сыр бермей, 
өзінің қыңыр мінезінен, намысшылдығынан таймай, кәрілікті қақиып қарсы 
алған Әліш қарттың бойынан тап осы жерде жасандылықты, жалған 
мүсәпірлікті анық байқауға болады.      

«Біреу таяғын ұстатқан. Мұрат екен. Қарт әлгі екпінімен тағы да бір-екі 
жөткірініп, енді өзі тілеп алған өлмелі кәрінің бейнесінде кеңсеге қарай 
амамлсыз қозғала берді. Жан-жағына да осы сәтте ғана назар салған. Тірі 
пенде жоқ екен. Ешкім көзіне түспеді. Манадан бергі ісінің бәрі айдалаға 
кетіпті. .... 

Қарт бұған қуанбаса, ренжіген жоқ. Әлгі жасанды, жалған пердесін 
лезде жұлып тастап, елге белгілі  Әліш қалпына – кәдімгі әрі, қиқар, әрі 
тентек қарт кейпіне қайта түсті» [2, 25б]. 

Ақыры дегені болып, бір машина шөп есік алдына келіп түсіріліп жатса 
да, Әліш қарттың көңілі орнына түспеді.  

«Неге екенін кім білсін, қартайғандағы қадірінің құны – осы бір 
машина шөп секілді көрінді» [2, 29б]. Сонымен бірге шал мен ферма 
бастықтың арасында болған диалогтардан қазақтың сөзге тоқтаған тамаша 
қасиетінің, үлкенді сыйлау, алдынан кесе өтпейтін жақсы салтының жоғалып 
бара жатқанын, нағыз қазақы ұлтық мінездің заман, қоғам салдарынан 
өзгеріске ұшырағанын көреміз.    

Қажығали қаламгеріңіз қазақы мінездің, қазақы жаратылыстың қыры 
мен сырын тек өзіне ғана машықпен мәністейді.Аша біледі. Суреткерлікпен 
бәдіздейді [3]. Жазушының бірегей туындыларының бірі «Ит жылғы 
оқиғасын» нағыз қазақы әңгімелердің қатарына жатқызуға болады. Автор 
Қабылдың ішкі ойы, монологы арқылы өз кейіпкерінің жан әлемін жарқырата 
көрсетіп, кейіпкерінің қандай жан екенін ұғындырады. «Жасынан жетім-
көкіректеу болып өскен ол өзінің бауырмал емес екенін, әрине, біледі. 
Мінезінің біртоға тұйықтығы да, әлі күнге кісімен шүйіркелесіп кете 
қоймайтындығы да, жұрт секілді мұның үйінде ел жақтан көп ешкім келе 
қоймайтындығы да, өзінің де «ойбай, елден пәленшекең, түгеншекең келеді 
екен» деп елпілдей қоймайтындығы да сондықтан-ды» [2, 84 б.].  Кейіпкердің 
ішкі толғанысы, ой арпалысы арқылы бір кезеңдік өмірін оқырманның көз 
алдына әкеледі, аяушылық сезімін оятады. Әке-шешеден ерте айрылып, 
тағдыр тәлкегіне ұшыраған Қабыл арқа сүйер ешкімі жоқ болса да, жар 
құлағы жастыққа тимей жүріп, білім алады. Аспирантурасына қалады. Үйлі 
болып, күйбең тірлікпен жүріп жатады. Әкенің, ағайын-туманың мейірімін 
көрмеген ол, тіпті тума, ет-жақын, бауыр дегенді ойламаушы еді. Аты 
шығып, белгілі оқу орнына қызметке тұрғалы туыс дегендер көбейе бастады.  
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Осыдан біреуі нағашы-жиен, бірі рулас ағайын, бірі жерлес ағайын деген 
тәрізді сылтауларды желеу етіп, өз шаруаларын күйттеп кететін қазақы-
лықты, қазақы мінезді байқауға болады. Жасынан ағайындықтың дәмін 
татпаған Қабыл бұлардың біреуіне де іші жылымайды, қарсы алғысы жоқ.                                                          
Тіпті, жасырмай ойындағысын айтып та салады.  

«-Қайдам?! Мұндай туманы естіген де, көрген де емеспін! - деді 
безеріп. – Танымағаным үшін кешірер. Бірақ кешірмеймін десе де өзі білсін. 
Тумалық пен туыстықты кішкентайдан сезініп өспегесін, кісі ендігі жерде 
ұқпайтын да болар. Бәлкім, ұққысы да келмес...  Бірақ ол үшін мені бұ кісі де, 
басқа «тумаларым» да кінәлай алмаса керек.  

- Апырай, шырағым-ай... осынша төпелейтіндей не болып еді?! 
Жақтырмасаң кетейік! – деп қонақ ұшып тұрып, кенет ауыз үйге жөнелді. 
Аяқ киімін киіп жатып та, мұрты желп-желп сөйлеп жүр. «Үйге келген де 
үйдей өкпеңді айтпа» деген бар еді, тіпті қоймадың ғой... Немене сонша, 
қазымырланып! Ит жылғыны қозғап ...»  [2, 92 б] 

Ит жылғы оқиғаны Қабылдың ұмыта алмас. Ол көңілінде бір жібі-
местей тоң болып қалған еді. Шешесінен жетім қалып, жарым көңіл болып 
жүрген бұған қорған, сүйеу болудың орнына жалғыз бұзаулы сиырын өтірік 
айтып, басып қалған тумасының қараулығын бұл ешқашан да естен 
шығармақ емес. Ал тумасы болса, беті бүлк етпестен өз шаруасының 
қамымен Қабылға қолқа салғалы келіп отыр. Қабыл  бір мезетте қонақты 
үйден қуып шыққан қылығын әбестік санап, өкінгендей болған. Бірақ тез 
бойын жиып ала қойды.  

«Жо-оқ! – деді ол тағы да қатайып. – Неге құрметтеуім керек мен оны? 
Құрмет, жақсылық – тек жақсылыққа ғана жасалуы керек. Ал біреудің 
біреуге қараулығы мен харамдығы қайта ешқашан ұмытылмауға тиіс! 
Ұмытқаның - кешіргенің. Сол қараулықпен, сол харамдықпен ымыраға 
барғаның, Қабыл! «Иттік те тайраңдап жүре берсің» деген немқұрайды 
бойкүйездік ол!» [2, 93б.]  

Сөйтіп, жазушы кейіпкерінің ой арпалысы, көзқарас қақтығысы 
арқылы қазақы өмір шындығын бейнелейді.   

Суреткер Қажығали Мұхамбетқалиұлының өзіне тән психологиялық 
стилі «Қаңтардың қара суық түні» әңгімесінен де байқалады.   

Прозадағы психологизм әлем әдебиетінде ХХғасыр басында-ақ әр түрлі 
бағытта дамығаны мәлім. Сол кездері жарық көрген Ж. Аймауытовтың, 
М.Жұмабаевтың, М.Әуезовтің тағы басқа да көптеген жазушылардың 
шығармалары дәлел.  

Әңгіменің бүкіл оқиғасы Зейнеш пен оның күйеуі Бозымбайдың  
айналасында өтеді, солардың ішкі ойы,монологы арқылы өрбиді. 

Жасында ойнақтап жүріп от басқан Зейнеш жер асып, танымайтын ай-
мақтан бір шығады. Сонда жүріп, қызметке тұрады, кейін өзі сияқты келімсек 
Бозымбайды қолына кіргізіп алады. Екеуі бір-біріне кереғар адамдар. 

«Жас кезінде Зейнеп мұндайды тіпті елемеген. Бәрін өзі істейтін, бәрін 
өзі тындыратын. Әйел басымен-ақ осы үйді өрге сүйреп келді ғой. Ел 
қатарына енді жеттік пе дегенде де, балалары өсіп, алды енді жігіт боп қалған 
мынау шақта да, солардың әкесінің әлі күнге бір ширамай қойғанына ғана 
намыстанады да.» 
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«Бозымбайының жасы қырыққа келгенше пысымағаны, байғұстың баяғы-
дан бері ең болмаса бір рет сергіп, серпілмегені, еркектің былай еркек құсап 
әйелге пана, жел жағына қорған бола алмағаны-ақ жаман екен-дағы...» [2,78б.] 

Осы үзіндіден кейіпкердің ішкі толғаныс тебіреністерімен қоса, ері мен 
әйелінің мінез құбылыстары да айқын көрінеді. Сонымен бірге «ол суықтан 
қорғалаған торғайға ұқсап, қылқиған жіп-жіңішке шарфсыз мойнын қолпыл-
даған қара пальтоның кең жағасына тыға түсіп, бұйыға, бүрісіп отыр.Анда-
санда арқа-басы мұздап қалғанда ғана дүр-дүр тітіркеніп, көзі жасаурап, 
дірдек қаға,есінеп қояды.» [2, 73б] кейіпкердің  сыртқы қимыл әрекет, кескін-
келбет құбылысынан да мінезін, бітім-болмысын айқын аңғаруға болады.Бұл 
да жазушының суреткерлік талантының тағы бір қырын танытқандай. 
Сонымен бірге қаламгердің бұл әңгімесінен отбасындағы әке ролінде анық 
байқауға болады. Жалпы қазақ түсінігінде еркек әйелден бір саты жоғары 
тұруы тиіс. Ата-бабамыз бұл жөнінде «Алтын басты әйелден бақыр басты 
еркек артық» деп еркек кіндіктілерді ерекше бағалаған, құрмет тұтқан. 
Бүгінде қоғамдағы әкенің орны қандай? Аналардың ше? Өкінішке қарай, 
бүгінгі өмірдің ағысына қарап отырсақ,отбасылық құндылықтар жойылып, 
әкенің беделі төмендер бара жатқандай ма деп ойлап қаласың. «Әкеге қарап 
ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі». Әкелердің бәрі бірдей ұлдарына үлгі 
болып жатыр ма? Кейбір шаңырақтарға барсаң, күйеуімен бәсекелесіп жатқан 
әйелді, әйелдік өктемдікті байқайсың. Еркек – үйдің басты асыраушысы. 
Бірақ өз отбасына, бала-шағасына жүрдім-бардым қарайтын әкелер де 
болады. Арақ ішіп, аузына келгенді айтып, көшеде қаңғырып жүретін әке де 
болады. Мұны көрген баланың бойында әке туралы қандай пікір қалып-
тасады? Күйеуімен бәсекелесіп, жанжал шығарып, жарын күнде орынсыз 
сөге беретін әйелдер де болады. Әкенің ана алдындағы абыройының 
жоқтығын көріп өскен бала қандай сезімде болады? Әрине, бала содан келіп, 
әкесін тыңдаудан қалады. Әкесі ол үшін бір жай адам сияқты. Бар болғаны 
үйдің бір мүшесі. Оның үй ішіне сөзі өтпейді, үні өктем шықпайды. Ол үйге 
келетін келін де, күйеу балалар да әкені әке деп сыйлаудан қалады. Себебі ол 
отбасындағы әкенің құны бес тиын. Құрмет пен иба, үлкенді сыйлауды ұмы-
тыңқырап бара жатқан жастар үшін әкенің рөлі маңызды болмай шығады.  

Бұдан басқа да Қажығалидың «Қайдағы-жайдағы», «Бұралаң жол», 
«Берекесіз тоғайы» әңгімелерінде кейіпкердің даралық сипаттары, мінез 
иірімдері кеңінен ашылады. 

Қажығали Мұхамбетқалиұлы – тегеурінді топтың, Әбдіжәміл 
Нұрпейісов ағамыз айтқандай, әдебиетімізге «жаңаша тіл, жаңаша ойлау, 
жаңаша элегия әкелген» талантты топтың өзгеше өкілі. Қажығалидың қай-қай 
туындысы да оның ұлт суреткері екенін айқындап тұрады [3]. Жазушының 
қай шығармасы да ерекше мақамымен қазақ әдебиетінде  өзіндік  орын 
қалдырып отыр. 

Қаламгер Қажығали Мұхамбетқалиұлының айрықша зерттегені – адам 
жаны, оның ішкі әлемі, әсіресе, қазақы өмірдің, қазақ жанының терең 
иірімдері. 
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Н.Ф. КАТАНОВТЫҢ  ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ  

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 
Аңдатпа. Мақалада белгілі түркітанушы Н.Ф.Катановтың (1862-1922) өмірбаяны мен 

ғылыми еңбек жолы туралы негізгі деректер, соның ішінде ғалымның түркі халықтарының 
тұрмысы мен мәдениетін зерттеуге бағытталған экспедициялары, жарияланымдары туралы 
айтылады. Профессор Н.Ф.Катанов жөнінде әр жылдарда жарық көрген мақалалар, қазы-
намалар мен кітаптар баяндалады осы еңбектердің  шығу мерзіміне байланысты Н.Ф. Ката-
новтың ғылыми мұрасы мен өзінің творчествосын зерттеудің кезеңге бөлуі анықталады. 

Түйін сөз: этнография, фольклор, мәдениет, кезеңдестіру, түркітану, биография. 
 
Түркітану  ғылымының теориялық тұрғыдан қалыптасуына ерен еңбек 

сіңірген Ресей ғалымдарының бірі – профессор Н.Ф.Катанов. Тірі кезінде 
түркітану классигі дәрежесіне көтерілген ізденімпаз ғалым жан-жақты еңбек 
етті. XIX-XX ғасырларда түркі тілдес халықтардың тілі, әдебиеті, фольклоры, 
этнографиясы және т.б. мәселелер жөніндегі жаңа мәліметтер жинап, тың 
тұжырымдар ұсынды. Десек те, ғалымның ғылыми мұрасы әлі күнге дейін 
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толықтай зерттелген жоқ және күні бүгінге дейін түркологиялық еңбектері 
тиісті бағасын ала алмай келеді.  

ХХ ғасырдың соңында, түркі халықтарының көп бөлігі өз тәуелсіздігін 
жариялаған тұста, жұмыр жердің этногеосаяси шарттарынан түркітану 
ғылымы оқшау қала алмайды. Әсіресе, түркі халықтарының рухани болмыс-
бітімін әлемдік этносаралық контексте пайымдауға ден қойғанда олардың 
өткенін, бүгінін және болашағын тарихи-мәдени біртұтастықта зерделеу 
мәселесі - көкейкесті іс. Осындайда Н.Ф.Катанов сияқты ірі тұлғаның 
мұрасын жаңа талаптар деңгейінде қарастыру,  жұмыстарын түсіну және 
талдау жасау, оның ғылымға қосқан үлесін анықтау, шығармашылық 
ғұмырнамасы туралы тың деректер іздестіріп, қолжазба түрінде сақталған 
дүниелері туралы зерттеу жүргізу - ең басты мәселелердің бірі.  

Түркітаным тарихына проф. Н.Ф.Катанов «Опыт исследования 
урянхайского языка с указателем главнейших родственных отношений его к 
другим языкам тюркского корня» (Қазан., 1903), «Среди тюркских племен» 
(ИРГО.,1893), «Этнографический обзор турецко – татарских племен» (УЗКУ., 
1894), «О погребальных обрядах у тюркских племен с древнейших времен до 
наших дней» (СПб.,1894), «Восточные заметки» (Қазан.,1896). т.б. 
еңбектерімен енген [1, б. 25]. Ғалымның 1903 жылы «Опыт исследования 
урянхайского языка» деген тақырыпта қорғаған докторлық диссертациясы 
урянхай (тува) тілінің  50-ге жуық туыстас түркі тілдерімен салыстырмалы 
түрде ғылыми негіздегені белгілі. Еңбекте қазақ  тіліне қатысты мәліметтер 
де келтірілген. Ғалым урянхай тілінің түркі тілдеріне тән екендігін 
бұлжытпас дәлелдермен айғақтайды. Белгілі түркітанушы С.Н.Иванов 
еңбектің құрылымына талдау жасай келе: «Опыт» содержит хорошо 
систематизированные материалы для сравнительной грамматики тюркских 
языков. Именно эти особенности позволили им, наряду с радловской 
«Фонетикой» заложить основы сравнительного изучения тюркских языков», - 
деп тұжырымдайды [2, б. 102]. Осы сынды пікірлерді Н.А.Баскаков, 
М.Расенен, Г.И.Рамстедт т.б. еңбектерінен де кездестіре аламыз. 

Ғалымның 1921 ж. август айында толтырған анкетасында өзінің 36 жыл-
дық шығармашылық ғұмырында түркі халықтарының археология, тарих, 
этнография, тіл білімі, әдебиетіне қатысты 382 ғылыми жұмыс жазғандығын 
атап көрсетеді [3,б.41]. Бүгінгі таңда С.И.Иванов, И.Л.Кызласов еңбектерінде 
ғалымның жарыққа шыққан еңбегінің саны - 181 деп көрсе-тіледі [4, б. 36], ал 
түрік ғалымы О.Ф.Серткая аталған еңбектерге қоса 75 еңбекті тапқанын айта 
келіп, жалпы саны – 256 дейді [3, б. 21]. Келтірілген деректерден ғалымның 
түркологиялық мұрасының қаншалықты бай екендігін білуге болады. 

Кейбір библиогрофтардың мәліметтері бойынша ғалым әлемнің              
114 тілін пайдаланған екен. Сондай-ақ ғұлама ғалымды замандастары 
«лингвистикалық энциклопедия», кейінгі толқын «Хакас Ломоносовы» деп 
атайды. Дегенмен, шығыстану әлемінде аса жоғары  бағаланған ғалымның 
түркологиялық мұрасын зерттеу жұмыстары Ресейде өте баяу жүрді.  

Ресей ғалымдарының деректеріне сүйене отырып, Н.Ф.Катанов еңбек-
терінің ХХ ғасырда зерттелу барысын  үш кезеңге бөліп қарастырамыз:               
1) 1920 жылдар, 2) 1950 ж. бірінші жартысынан 70 ж. аралығы, 3) 1980 -  2009 
жылдар аралығы. 

Ғалымның өмірбаяны мен түркологиялық мұрасына баға беру дәстүрі 
ғалымның қайтыс болуына орай 1920 жылдарда жазылған естеліктерден 
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басталады. Әсіресе жергілікті және орталық баспаларда жарық көрген 
басылымдардан көптеген мәліметтер мен замандастарының ой-толғамдарын 
кездестіреміз. Атап айтқанда, көрнекті ғалымдар В.А. Гордлевский «Памяти 
Н.Ф. Катанова. 1862-1922», А. Самойлович «Памяти Н.Ф. Катанова», «Про-
фессор Н.Ф.Катанов – первый ученый из абаканских турков», А. Гаффаров 
«Николай Федорович Катанов (к годовщине со дня смерти)», Н.М. Покров-
ский «Памяти профессора Н.Ф. Катанова», К.В.Харлампович «Проф.                
Н.Ф. Катанов» т.б. еңбектерде ғалымның өмірі мен шығармашылық жолы 
деректі түрде таныстырылады. Белгілі түркітанушы В.А. Гордлевский  
«Новый Восток» журналындағы «Памяти Н.Ф. Катанова» мақаласында: 
«Ресей түркітану тарихы түркі тілдерінің шебер майталманынан айрылды. Ол 
түркі ғылымында өшпес атын, өлмес мұрасын қалдырды» [4, б. 34] - деп 
ғалым есімін зор құрметпен еске алады. Ал А.Самойлович «Восток» 
журналында ғалымның ғылыми мұралары туралы былай дейді: «Ғалымның 
баспаға ұсынылмаған лингвистикалық және этнографиялық жинақ қоры енді 
жарияланады деген үміттеміз, оған дейін ғалым мұрасы сенімді жерде 
сақталынады» [3, б. 64]. Алайда, ғалымның еңбектері 20-жылдары да, одан 
кейінгі жылдары да жарық көрмеді. Оған арналған мақалалар жалпылама 
естелік күйінде жазылып,  ғалымның нағыз лингвист, этнограф, нумизмат, 
саяхатшы, түркі тілдерінің барлық рухани-мәдени өмірін зерттеуші екендігі 
және ғылыми шығармашылығындағы жетістіктері нақты зерттеліп көрсетілмеді. 

1933 ж. және 1943 жылдары Германияда Берлин университетінің 
профессоры В. Бангтың шәкірті К. Менгес Н.Ф. Катановтың Сібірге және 
Шығыс Түркістанға жасаған саяхаттарында жинақтаған қолжазбаларын 
жарыққа шығарды. 1926 жылы  ғалымның әйелі Александра Ивановна неміс 
профессоры  Бангқа ғалымның қолжазбаларының бірқатарын беріп жіберген 
болатын. Бұл еңбек проф. Н.Ф. Катановтың түркітану  ғылымындағы орнын 
айқындады, сонымен қатар  ғалымның ірі лингвист және этнограф екеніне 
бұлжытпас  дәлел болды.  

«Қазақ ССР Ғылым Академиясының Хабаршысы» журналының 1958 
жылғы №5 санында жарық көрген «Н.Ф. Катанов, проф. Казанского 
университета» атты мақаласында белгілі түркітанушы С.Е.Маловтың 
Н.Ф.Катанов жайлы ғылыми пікірі берілген. С.Е.Малов ұстазының өнегелі 
шығармашылық ғұмырына шолу жасайды. Ұзақ жылдар бойы тынбай еңбек 
етуі арқылы қол жеткізген табыстарын саралай келе, ғалымның «Опыт 
исследования урянхайского языка» атты еңбегінің құндылығы туралы 
былайша бағамдайды: «В труде Н.Ф.Катанова по урянхайскому (тувинскому) 
языку имеется не только грамматический очерк, но и тексты с переводами и 
словарь. Имеются различные указатели фонетических чередований; 
сравнение фонетики и лексики урянхайского языка с языком монгольским и 
прочим» [5, б. 4 ]. С.Е. Маловтың пікір-пайымдары мен байыпты талдау 
тұжырымдары ғалымның түркологиялық мұраларының ғылыми зерттеу 
тарихының жаңа бір парағын ашып беріп кетті. 

Н.Ф.Катанов және оның түркологиялық мұрасы жайында ой-пікір айту 
50-70 жылдардан басталады. Мәселен, 1958 жылы Н.Г.Доможаковтың 
құрастыруымен шыққан «Н.Ф.Катанов. Материалы и сообщения» кітабында 
Н.Г.Доможаков «Н.Ф.Катанов», С.Н.Иванов «К характеристике лингвис-
тического наследства Н.Ф.Катанова», К.М.Патачаков «Этнографические 
материалы в трудах проф. Н.Ф.Катанова», А.Н.Катанова «Из воспоминаний 
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об отце» т.б. мақалаларынан біраз мәліметтер аламыз. К.М.Патачаков 
ғалымның түркі тілдес халықтардың фольклоры мен этнографиясына аса 
қызығушылық танытқанын, оның «Образцы народной литературы тюркских 
племен», «Опыт исследования урянхайского языка» т.б. сүбелі еңбектері 
кейінгі зерттеушілер үшін құнды мәліметтердің көзі саналатындығын айтады. 
Жалпы пр.Н.Ф.Катанов түркітану әлемінде қалам тартпаған саласы кемде–
кем. Осы орайда, Н.Г.Доможаков пікіріне сүйенсек, ғалымның түркітану 
ғылымында қамтыған салалары сан алуан. Бірінші - түркі халықтарының тіл 
мәселесі, ал екінші-фольклор мен түркі әдебиеті, үшінші – этнография 
мәселелері. Сондай-ақ автор: «...Сол бір ашаршылық жайлаған қиын-қыстау 
кезеңде Катанов 8600 томдық құнды кітапханасынан айырылды. 1914 жылы 
31 сандық кітап қоры Стамбулға жөнелтілді» -деп ғалым кітапханасының 
Түрік елінің премьер-министрі Хилми Пашаға сатылуы жайында баяндайды.  

Профессор Н.Ф.Катанов туралы ең алғаш толымды еңбек жазған ғалым – 
С.Н.Иванов. Оның «Н.Ф.Катанов (Очерк жизни и деятельности, 1962)» атты 
зерттеу еңбегінде ғалымның өскен ортасы мен шығармашылық қалыптасу 
жолы қоғам өмірімен бірлікте алынып, ғылыми мұраларының құндылығын 
сөз етеді. Ол: «Н.Ф.Катанов түркі тілдерін бірден-бір жетік зерттеуші ретінде  
түркітану ғылымында ойып орын алады» - деп өз тұжырымын пайымдайды.  

Ғалымның ғылыми мұрасын игеру, ғылымдағы үлесін атап көрсетуде 
1980-2009 жылдары  Ресей түркітану ғылымына келген жаңа толқын өкілдері 
жаңа кезеңді қалыптастырды. Зерттеушілер назарында ғалымның баспа бетте-
ріндегі мақалалары мен мұрағаттағы еңбектері болды. Бұл XIX-XX ғасырдағы 
Ресей елінің ғылым мен мәдениеті дамуындағы түркітанушының орнын 
анықтауда және шығармашылық жолындағы көлеңкеде қалып келген этнограф, 
жидашы, саяхатшы, фольклор, мұражай ісі т.б. қырларын ашуға көмектеседі. 
О.А.Масалова мен Г.Р.Столярова «Коллекции Н.Ф.Катанова в этнографическом 
музее Казанского университета», В.В.Миндибекова «Н.Ф.Катанов как исследо-
ватель фольклора тюркоязычных народов Сибири», Р.М.Валеев «Изучение 
этнографии тюркоязычных народов» және т.б. А.Каримуллиннің пікірінше, 
ғалым-тамаша библиограф. Оның «Н.Ф.Катанов – библиограф и книговед 
/Книга и люди/» атты еңбегінде: «Катанову принадлежит около 900 рецензий – 
аннотаций – рефератов по восточным книгам и востоковедческим трудам. В его 
библиографиях, каталогах описаны около 7000 названий книг на русском, 
восточных, европейских языках» - деп дәлелдеп көрсетеді.  

Профессор Н.Ф.Катановтың түркологиялық мұралары туралы кеңірек 
пікірлерді И.Ф.Кокова мен И.Л.Кызласовтың еңбектерінен кездестіреміз. 
И.Ф.Кокова түркітану ғылымында өзіндік өшпес мұра қалдырған ғұламаның 
мұрағат қорларындағы еңбектерінің назардан тыс қалып келе жатқандығын 
сөз етсе, И.Л.Кызласов ғалымның 1885 жылдан 1921 жылға дейінгі еңбек-
терінің библиографиясын  ұсына келе, ғалымды тек оның қыл қаламынан 
туындаған ғылыми еңбектерді тереңдете зерттегенде  ғана толықтай тани 
алатындығымыз жөнінде ой тастайды. Шынында да, ғалым еңбектерін жан - 
жақты толыққанды зерттемейінше, тарихтағы орнын тұтас тану мүмкін емес. 

Қазіргі таңда ұлы тұлғаның ғылыми мұраларын зерделеп, ғылымға 
қосқан үлесін айқындау мақсатында ғылыми конференциялар мен халық-
аралық ғылыми семинарлардың өткізіліп жатқандығын зор қуанышпен айта 
аламыз. «Катанов оқулары» атты ғылыми конференциялар Н.Ф.Катанов 
атындағы Хакас Мемлекеттік университетінде 1994 жылдан бастау алып 
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келеді. 1997 жылы Қазан қаласында ғалымның туғанына 135 жылдығына 
арналған «Катанов оқулары», 2002 жылы 140 жылдығына арналған Абакан, 
Қазан қалаларында өткізілген халықаралық ғылыми конференциялар және 
сол жылы Стамбул университетінде халықаралық ғылыми симпозиум, 2005 
жылы ғалымның түркітаным ғылымындағы мұраларының зерттелуі 
бағытында «Н. Ф. Катанов мұрасы: Еуразия түркі тілдес халықтарының 
тарихы мен мәдениеті» атты халықаралық ғылыми семинарлардың ғалым 
еңбектерін танытуда маңызы зор. Ғалымның түркологиялық мұраларын 
зерттеуде елеулі үлес қосып жүрген  Р. М. Валеев, В. Н.Тугужекова,  

О.Серткая, Р.Н. Алимов т.б. зерттеушілердің танымдық мақалаларында 
тың деректер берілген. Р.М.Валеев ғалымның Санк-Петербург, Қазан уни-
верситеті жылдарындағы шығармашылық кезеңдеріне шолу жасай отырып, 
этнографиялық зерттеулеріне арнайы тоқталады. Ғалымның түркологиялық 
мұрасы туралы келелі пікірлер Түрік елі түркітанушыларының еңбектерінде 
де көрініс тапқан. Стамбул университетінің пр.О.Ф.Серткая «Н.Ф.Катановты 
танудағы түрік зерттеушілерінің ортақ көзқарастары» деген мақаласында 
түрік ғалымдарының Н.Ф.Катановты зерттеудегі еңбектерінің атап көрсетеді. 

Түркітану әлемінің тұғыр тасын қалап, іргелі еңбектерімен танылған 
шоқтығы биік профессор Н.Ф.Катановтың жарыққа шыққан немесе қолжазба 
күйінде қалған хакас, татар, тува, қазақ және т.б. түркі тілдері мен 
этнографияға, фольклортануға қатысты зерттеу жұмыстарын саралау өз 
кезегін күтуде. Н.Ф.Катановты XIX–XX ғғ. түркітану ғылымындағы түркі 
тілдес халықтарды жан-жақты зерттеуге орасан зор еңбек сіңірген бірден-бір 
түркітанушы екендігін тану, әсіресе қазақ тілі біліміне қосқан үлесін, тигізген 
пайдасын зерделеу өзекті мәселенің бірі. 
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Р.К. Мухамбеткалиева, Ж.Т. Нугманова 
ЗНАЧИМОСТЬ НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПРОФЕССОРА Н.Ф.КАТАНОВА 

 
В статье всесторонне рассмотрены роль и значение работ видного тюрколога Николая 

Федоровича Катанова, связанные с духовным укладом тюркоязычных этносов, отражающих 
их самобытность, традиции, этнографические особенности. Указана актуальность научного 
вклада Н.Ф.Катанова в контексте развития современной тюркологии.  

Особое внимание уделяется роли ученого в ракурсе объединения тюркских государств для 
сохранения, защиты и развития национальных ценностей в условиях глобализации. Делается вывод 
об актуальности культурно-духовного развития Казахстана в контексте тюркской интеграции.   

Ключевые слова: этнография, фольклор, культура, тюркология, биография. 
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R.K. Mukhambetkalieva, Zh.T. Nugmanova 
THE IMPORTANCE OF PROFESSOR N.F.KATANOV’S SCIENTIFIC WORKS 
 
The papercomprehensivelyreviewedthe role and significanceof a prominentturkologist 

N.F.Katanovin the development ofa spiritualway of lifeassociated withthe Turkic-speakingethnic 
groups, reflecting their identity, traditions, etnografichesikefeatures. Indicatedthe relevanceof 
scientificcontributions, N.F.Katanovin the contextof the modernTurkic. 

Particular attention ispaid to the roleof the scientistfrom the perspective ofunificationof the 
Turkic statesfor the conservation, protection and developmentof national valuesin a globalized world. 
The conclusionon the relevance ofcultural andspiritual developmentof Kazakhstan inthe context of 
theTurkic integration. 

Key words: ethnography, folklore, culture, periodization biography. 
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АЙТЫСТАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ТАҚЫРЫБЫНЫҢ  

ЕЛБАСЫ БЕЙНЕСІМЕН БІРЛІКТЕ ЖЫРЛАНУ ДӘСТҮРІ 
 
Аңдатпа. Мақалада тәуелсіздік, елдік, еркіндік тақырыбының айтыс өнерінде Елбасы 

бейнесімен бірлікте жырлану дәстүріне мәтіндік талдау жасау арқылы талпыныс жасалады.  
Елбасы бейнесі айтыс өнерінде оның ел үшін атқарған іс-әрекеттері арқылы баға 

берушілік сипатта сомдалған. Сондай-ақ айтыскер ақындар тарих тағылымынан нәр ала 
отырып, Елбасы бейнесін өткен тарихи тұлғалармен қатар ала отырып, суреттеуге жол береді. 
Бұл Елбасының көркем әдебиеттегі образын жалаң суреттеуден құтқарып, шынайы бейнелеуге 
мүмкіндік береді. Айтыс өнерінің өзі тікелей халық алдында орындалатындықтан, реализмі 
басым болуымен ерекшеленеді.  

Тәуелсіздік, еркіндік, азаттық идеяларының бүгінгі күнде аяғын нық басып, батыл 
қадам алып, әлемге танылуының арғы жағында Елбасының сарабдал саясатының тұрғандығын 
айтыс мәтіндерінде ашық та шынайы айтылады. Аталған мақалада осы мәселелер бүгінгі 
айтыс ақындарының өлең мәтіндеріне талдау жасау арқылы тұжырымдалады.  

Түйін сөз: айтыс, дәстүрлі өнер, образ, идея, көркемдік тұтастық, тәуелсіздік тақы-
рыбы, айтыс өнеріндегі еркіндік көрінісі, фольклор.  

 
Айтыс өнері - атадан балаға мирас болып келген, халқымыздың рухани 

төл мәдениетінің бір бөлшегі. Халқымыздың төл сөз өнері. Айтыстың өмір-
шеңдігін бүгінгі күнге жетіп, жаңа заманға сай, дамып, жетіліп отыруынан 
көреміз.  

Дала демократиясының ерекше үлгісі болған айтыс қай кезде болса да 
халықтың талап-тілегін, мақсат-мүддесін орындап, ел үмітінің үдесінен 
шығып отырған. Басқа өнер түрлерінен ерекшелігі де сол айтыс сәтте 
айтылып, заматында өзінің тыңдарманымен қауышып жатады. 

Айтыс қай кезде де идеологиялық құрал ретінде пайдаланылып, өзінің 
сол сипаты арқылы көркемдік ерекшелігін дамыта алды. 

 
Қазіргі айтыстың тәуелсіздік алғаннан кейінгі мезгілде ерекше дамуы, 
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халықтың ыстық ықыласына бөленуі сол айтыстың тек қана әлеуметтік өмір 
шындығын айтуында болды. 

Айтыста сан алуан тақырып қозғалады. Әсіресе, егемендік алған 
жылдардан кейінгі айтыста тәуелсіздік тақырыбын жырлау, азаттықты 
ұлықтау, еркіндікті емірене жырлап, бабалар арманы мен боздақтарымыздың 
қанымен келген қасиетті ұғымды жырлауда айтыс өнері жауынгерлік 
танытты десек артық айтқандық боламас. Біз осы ғылыми мақаламызда 
қазіргі айтыстағы тәуелсіздіктің тақырыбының идеялық және көркемдік 
тұрғыда жырлану ерекшеліктеріне қатысты ой қозғап, сол арқылы айтыстағы 
Елбасы бейнесінің ашылуына мән береміз.  

Әдебиеттану ғылымында қазіргі кезең әдебиетіндегі ұлттық идеялар, 
ұлттық сипаттағы мәселелер төңірегінде біршама сөз айтылып келеді. Айтыс 
та қазақ рухани мәдениетінің бір бөлшегі ретінде ұлттық мәселелерді осы 
тәуелсіздік кезеңімен байланысты қозғап келе жатырғаны шындық. Ал, 
тәуелсіздік туралы ұғымды қозғасақ, Елбасы туралы сөз қозғамай өте 
алмаймыз.  

Мақаламызға қатысты тақырыпты саралағанде, біздің байқағанымыз, 
біріншіден, Елбасы бейнесі айтыс өнерінде оның ел үшін атқарған іс-
әрекеттері арқылы баға берушілік сипатта сомдалған. Сондай-ақ, айтыскер 
ақындар тарих тағылымынан нәр ала отырып, Елбасы бейнесін өткен тарихи 
тұлғалармен қатар ала отырып, суреттеуге жол береді. Бұл Елбасының 
көркем әдебиеттегі образын жалаң суреттеуден құтқарып, шынайы 
бейнелеуге мүмкіндік береді. Айтыс өнерінің өзі тікелей халық алдында 
орындалатындықтан, реализмі басым болуымен ерекшеленеді.  

Екіншіден, тәуелсіздік, еркіндік, азаттық идеяларының бүгінгі күнде 
аяғын нық басып, батыл қадам алып, әлемге танылуының арғы жағында 
Елбасының сарабдал саясатының тұрғандығын айтыс мәтіндерінде ашық та 
шынайы айтылады. Бұл тұжырымдарға нақты мысал ретінде айтыс туралы 
екі томдық жинақты талдау барысында көз жеткіздік.  

Тәуелсіздік жылдарындағы айтыстардың бұрынғы айтыстардан өзіндік 
ерекшелігінің бар екендігін жеке мемлекет болып, өз тізгінімізді қолымызға 
алуымыз, тілімізге тиген еркіндік, ұлт ретінде еркіндігініміз, жалпы рухани 
бодандықтан босауымыздан іздесек болады. Айтыста ақындар халықтың 
жағдайын айтуға, ел мұңын билік басындағыларға жеткізуге, мәселелерді 
шешуге ат салыса бастағанын байқаймыз. Қоғамдық мәселе көкірегі ояу, көзі 
ашық бір де бір ақынды бей-жай қалдырған емес, ақындар шама-шарқы 
жеткенше қоғамдық мәселелерді көтеруге, олардың жағымды және жағымсыз 
жақтарын жеріне жеткізе айтуға тырысады.  

Бүгінгі өткен әрбір күніміз, қазіргі тәуелсіз Қазақстаннның тарихи 
парақтары болып жазылып қалады. Өз еркіндігін алған еліміз 1991 жылдан 
бері қаншама қиындықты бастан кешіріп, жоқшылыққа шыдап бағып, бір 
ғана асыл мұратқа тәубе етіп келді. Ол – азаттық, еркіндік, тәуелсіздік 
болатын. Алғашқы еліміздің шынайы тәуелсіздік жолында қадам басқан 
кезден күні бүгінге дейін, бейбітшілік пен тыныштықта, баршылық пен 
молшылыққа халқын кенелту жолында тынбай, елің қамын ойлап, қайыспас 
қара нар тәрізді еңбектеніп келе жатырған Президентіміз Н.Назарбаев - 
тәуелсіз елдің тарихындағы мәңгі жасай беретін тұлға болып қалады.  

Тұтас ұлтты бір шаңырақтың астына біріктіріп, шартарапқа танытқан 
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Елбасының бекзат болмысы мен кесек мінезі, азаматтық пайымы өз 
халқының ғана емес, әлемдік қауымдастық тарапынан да әлдеқашан әділ 
бағасын алған. Қазақ елінің тарихындағы Тұңғыш Президенттің өмір жолы 
үлкенге үлгі, кішіге өнеге боларлықтай. Осы жиырма жылда Елбасының 
тұлғалық, азаматтық қадір-қасиеттері, қырлары өнер мен әдебиет саласын-
дағы шығармашылық иелеріне алтын арқау болды. «1 желтоқсан – Тұңғыш 
Президент күні» мерекесі болып белгіленді, бұл дегенің Елбасыға деген 
құрмет болса, екіншіден Елбасының қызметін жас ұрпақтың арасында 
дәстүрлі түрде насихаттаудың бірден-бір жолы деп ұғамыз. 

Ғалым Нұрдаулет Ақыш: «Іс жүзінде 1989 жылдан бастап Қазақстан 
Республикасының бірінші басшысы болып сайланған Нұрсұлтан Әбішұлы 
осы жиырма жылдан астам уақыт ішінде өзінің қандай деңгейдегі басшы 
екендігін тек өз еліне ғана емес, сыртқы жұрттарға, халықаралық қауым-
дастыққа жан-жақты таныта білді. Тәуелсіздігін енді ғана алған жас 
мемлекеттің басшысы болу үлкен сын болып табылатындығын ешкім жоққа 
шығара алмаса керек. Өз уақытында баспасөз беттерінде Елбасы туралы 
жарық көрген түрлі поэзиялық, прозалық туындылардың, эсселер мен көркем 
очерктердің мазмұны, міне, осындай нақты пайымдауларға әкеліп саятын. 
Оларда Елбасының бейнесі негізінен қоғамдық ірі тұлға ретінде әр қырынан, 
әр түрлі адами индекстер тұрғысынан көрініп жататын. Елбасының 
азаматтық және саяси тұлғасын әр автор өз таным-түсінігіне лайық әр түрлі 
деңгейде сомдап келеді. Меніңше, қаламгерлер ең алдымен Елбасының 
ауқымды деңгейдегі ұйымдастырушылық қабілетін, яғни, саяси тұлғасын, 
Қазақстанның патриоты, қазақ ұлтының жанашыры ретіндегі қырларын да 
ашып көрсеткендері жөн-ақ», - деп атап өтеді өзінің газет тілшілеріне берген 
бір сұхбатында. 

Н.Назарбаевтың  нар тұлғасын айшықтаған көркем проза, поэзия, 
драматургия, кино туындылардың қатары жыл өткен сайын көбейіп келеді. 
Елбасымыздың адами, азаматтық келбеті бүгінгі қазақ прозасы, поэзиясы, 
драматургиясында зерттеу нысаны  болуға лайық екендігі ақиқат. Елбасы-
мыздың өмірі мен шығармашылық ғұмырынан алып жазылатын көркем 
шығармаларға жүк болар тақырыптар әлі де жеткілікті. Ал, бүгінгі біздің 
тақырыбымыздағы айтыстағы Елбасы бейнесі туралы сөздің өзіндік ерекше-
лігі бар. Айтыс өнерінің өзінде сахналы элементтің болуы, оның халық 
санасына әсер ететін эмоционалдық, драмалық күйінің молдығын көрсетеді.  

Жалпы тарихи тұлғалардың көркем әдебиетте бейнеленуінің өзіндік 
дәстүрі бар. Айтыстың тарихына үңілсек, тарихи тұлғаларды жырлаудың 
дәстүрі қалыптасқанын көреміз.  

Елбасы туралы айтыста біршама айтылып келеді. Зер салып қарасақ, 
айтыс ақындарының Елбасы туралы толғаныстары көбіне тәуелсіздік 
ұғымымен егіз аталып отыратынына көз жеткіземіз. Мысалы:  

Армандап тәуелсіздік арда күнді, 
Сары алтыннан сайладың балдағыңды. 
Хан Кене, жүрегіңмен сүйіп өттің, 
Қалың елің, қазағың ардағыңды. 
Ұлтымды бодандыққа бермеймін деп, 
Абылайлап қоздырдың аруағыңды. 
Оң жағыңа ертіп ап қол бастадың, 
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Ағыбай, Наурызбайдай тарланыңды. 
Шен таққан ақ патшаның өкілдерін, 
Көрмеуші ең қарқылдаған қарғы құрлы. 
Өз бауырың қырғызың тор құрғанда, 
Өкініп шайнап едің бармағыңды. 
Азаттықты аңсаған, кемеңгерім, 
Алыстан болжапсың-ау алдағыңды. 
Бүгін, міне, тәуелсіз қазақ болдық, 
Нұрағаң орындады арманыңды! [2,34] – деп жырлаған Аманжол Әлтаев 

өз сөзінде біздің бүгінгі жетіп отырған тәуелсіздігіміздің жолында құрбан 
болған, қазағымыздың ханы Кенесары және оның қол бастаған батырларын, 
қырғыздың сатқындығын суреттей отырып, сол бабалар аңсаған азат күнді 
Кенесарыдай ханның ісін жалғасытырып, тәуелсіздікке қол жеткізудің көш 
басында Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев тұр деген ойды ұғамыз. Айтыста 
Нұрсұлтан Назарбаев Елбасымызды ақын құр мақтамай, өткен тарихты айта 
келіп, сол бабалар аманатын орындаушы және сол аманат жүгінің өте ауыр да 
жауапты іс екенін аңғартып, біз секілді келешек ұрпақтың жарқын өмір 
сүруін меңзейді.  

Ал мына бір Мұхаметжан Тазабеков пен Қуаныш Мақсұтовтың 
айтысында Елбасы туралы шумаққа назар салсақ, тәулесіздіктің алғашқы 
жылдарындағы ауыр кезеңдерді артқа тастап, жаңа-жаңа елдің жағдайы 
жақсарып келе жатырғанын және Н.Назарбаевтың президенттік мерзімінің 
екінші кезеңіне сайлауға түскенін көреміз. Мысалы, Мұхамеджанның 
Қуаныш ақынға айтқан сөзін келтірсек:  

  Жеті жыл артта қалды ырым қылар,  
  Тәуелсіздік жаныңды жылындырар.  
  Назарбайдың Президент немересі,  
  Ол да үміткер, әр сөзі – жұғымды бал.  
  Данышпан ел мұңайтпас Нұрсұлтанын,  
  Көп тірлік тындырды ғой тығын қылар.  
Жаңадан кеп қосылған жолдастан да,  
Ескі дос ертерек сырыңды ұғар.  
«Үйренген хан иленген терідей» деп  
Бекер айтты дейсің бе бұрынғылар[2, 137].  
Мұқият зер салып оқыған адамға бұл жерде айтыстың үгіт-насихаттық 

жағын аңғару қиын емес. Жеті жылдық мерзімі өтіп, екінші рет сайлауға 
түскелі отырған Елбасымыздың тындырған, ел үшін жасаған әрекеттерін 
саралай келіп, тәжірибесі барын айтып, тек Қуаныш ақынды ғана емес, сөз 
астарымен барша халықты қолдауға шақырып отырғанын көреміз 

Қазіргі айтыстарда өткен тарихтағы көрнекті тұлғаларымызбен қоса, 
бүгінгі көзі тірі ортамызда жүрген, ел үшін жаны тыныш таппай жүрген 
елбасыдан бастап, көптеген қоғам қайраткерлерінің нысанға алынуы заңды 
құбылыс. Тақырыбымызға сәйкес, Елбасының образын сомдауда айтыскер 
ақындар оның ел үшін атқарған іс-әрекеттерінің төңірегінде жырлай отырып, 
тарихи тұлғаның ертеңгі ұрпаққа үлгі болар әрекеттерін жырға қосады. 
Мысалы, Бекжан Әшірбаев пен Қуаныш Мақсұтовтың айтысында Қуаныш 
ақын Елбасының ел жалғыздығын, оның қызметіне барша ел болып, тілектес 
болуымызға шақырады.  

   Халықтың қуанышын ұқпайды ма,  
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   Бағасын болашақтың нықтайды ма? 
   Нұрсұлтан жалғыз жүр ғой ел ішінде,  
   Бір өзі күллі елді мықтайды ма? 
   Ағайын, бірлік болмай - тірлік болмас,  
   Осыны мына Бекжан ұқпайды ма?[6] 
Бұл үзіндіде елбасы туралы мақтау, көркем образды айшықты сөздер 

айтылмаса да, "жаяудың шаңы шықпас" дегендей, Елбасының жалғыздығы, 
оның саясатын жүргізуге барша халықтың көмегі қажет екені айтылады.  

Ал, Бекжан Әшірбаев болса, өз сөзінде тәуелсіз азат елдің төрі - 
қазақтікі екендігін ашық айтып, көк бөрінің ұрпағы, ата-бабаның салт-
дәстүрін аялаған ұрпақ ретінде шабыттана айтып, Нұрсұлтан Назарбаевтың 
саясатын жүргізуге ат салысатын, кейбір әкім-қаралардың алаяқтығын ашына 
айтады:  

   Орнатпай есігіне ілгек іштен,  
   Диқаншы оралады түнгі егістен.  
   Бар малын сатуменен күнелтеді,  
   Су ішпес шөлдегенде кім кебістен? 
   Әкімдер ештеңеден қорықпайды,  
   Суретке Нұрекеңмен бірге түскен.  
   Тәуелсіз тәуліктері, тоны келте,  
   Аздырмас азат ұлды жолы демде.  
   Төрі ортақ, дәстүрі озық ел едің ғой,  
   Бабасы бұқа мүйіз, бөрі кеуде.  
   Аталар зираты бар заңды жерді,  
   Хақың жоқ қара шекпен төрі деуге[6].  
Қазақ халқының қалыптасу, даму жолындағы тарихи оқиғалар, көрнек-

ті адамдар, атамекен қоныстар туралы да қамтыла жырланады. Ақындардың 
жырларынан өзінің туып-өскен, өркендеген ата-бабаларын, үрім-бұтақ 
әулеттерін, атамекен қоныстарын ардақтаған перзенттік махаббатқа толы 
көңіл-күй әуендерінің бұлайша төгілуі – табиғи құбылыс. Өзінің әуелгі 
шыққан тегін, үрім-бұтақ әулеттерін, ағайынын, туысын, ата-баба 
қоныстарын ардақтай жырлау байырғы сақ, ғұн, одан кейінгі түркі өркениеті 
заманындағы әдеби мұраларындағы желісі үзілмеген тақырып екендігі мәлім. 
Ал, әкімдерді сынауы жалпы айтыстың сыншылдығын көрсетеді. Жалпы, 
сыншылдық, шынайы реализм айтыс өнерінің бірден-бір сипаты.  

Сөзімізді түйіндей келсек, Елбасының өмірі мен шығармашылық ғұмы-
рынан жазылған және жазылатын көркем шығармаларға жүк болар тақы-
рыптар әлі де жеткілікті. Ал, айтыста өз кезегінде сахнада Елбасының шы-
найы бейнесін жаңаша қырынан танытуға әлі де күш салады деп ойлаймын. 
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С. БАЛҒАБАЕВ ДРАМАТУРГИЯСЫНДАҒЫ ӘЗІЛ-СЫҚАҚ 

ИНТЕРМЕДИЯЛАРДЫҢ КӨРКЕМДІК ИДЕЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 
                      
Аңдатпа. Мақалада С. Балғабаев драматургиясындағы әлеуметтік мәнді проблемаларға 

құрылған, әр түрлі характерлері бар, сан алуан күлкіге негізделген, жанр шарттарына толық 
жауап беретін әзіл-сықақ интермедияларындағы адамгершілік табиғатына жат құбылыстар, адам 
мінезіндегі олқылықтар дараланған мінездер арқылы талданып, сол арқылы табиғи күлкіге 
негізделген реалистік астар сөз болады. Драматургтың «Аспирант, әйел және жын», 
«Консультация» «Анау-Мынау», «Лекция», «О дүниеден оралған сиыр», «Хирург» «Қызды 
қалай айналдыруға болады?» интермедияларына талдау жасалады. Әр дәуірдің өз өзгешелігі мен 
ерекшелігі, өз болмысы, өз мәселелері болатыны заңдылық. Соған орай замандас бейнесін, 
бүгінгі қоғамның характерін жасауда да жаңаша тәсіл, тартысқа құрылған әзіл-сықақ 
интермедияларынан С. Балғабаевтың өзіндік көркемдік идеялық ерекшелігі аңғарылып отырады. 

Түйін сөз: интермедия, комедиялық пьеса, водевиль, фарс, мелодрама, сахна, характер,  
ситуация, психологизм, характерлер тартысы, шарттылық амалдар, детальды ойнату, символ, 
идеал, персонаж. 
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С. Балғабаев, Б. Мұқай, И. Сапарбай, Р. Отарбай, Т. Ахметжан Р. Мұқанова 
сынды бірқатар драматургтердің белсенді араласуымен көркемдік биік 
деңгейде қалыптаса бастаған қазіргі қазақ драматургиясы бүгінгі күнгі төл 
әдебиетімізде қалыптасқан, үнемі жаңару, толығу үстінде. Бүгінгі таңдағы 
ұлттық драматургиядағы даму, жаңаша тың тақырыптағы драмалардың көр-
кемдік-идеялық ерекшелігін ашуда  С. Балғабаев шығармаларының рөлі зор. 

Сұлтанәлі Балғабаев жалпы қазақ драматургиясының, соның ішінде 
ХХІ ғасырдың соны тақырыптарының игерілуіне, жас ұрпақтың патриоттық 
рухын оятып, психологиялық дамуына сүбелі үлес қосқан, қазіргі заман 
драматургиясының қарыштап кемелдене дамуына еңбек сіңірген, қазақ 
драматургиясында өзіндік қолтаңбасы бар талантты драматург. Драматур-
гияның өз ішінен бірнеше жанрларға қалам тербеген С. Балғабаевтың әзіл-
сықақ интермедялары өзінше бір төбе. 

Драматургтың «Аспирант, әйел және жын» пьесасы бүгінгі замандағы 
бақталастар ортасын танытатын туынды. «Аспиранттың үйі. Бөлмеде бір 
стол, диван, орындық. Қабырғада арзанқол кілем. Столының жанында 
Аспирант аяғын айқастырып жіберіп телефонмен сөйлесіп отыр» деп 
басталатын Сұлтанәлі Балғабаевтың «Аспирант, әйел және жын» аталатын 
бір актілі пьесасында пендешілікпен атаққа да, байлыққа да, баққа да құмар 
адамдардың характерлерін сипаттау барысында, халық өмірінің терең 
шындығын, іштарлық, көреалмаушылық сипаттарын дәл көрсеткен. 
Аспирант, әйел, жын ғана қатысатын бұл пьесада автор ең алдымен  өмірде 
дос болғансып күндес болатын, ақылдаспақшы болып жат пиғыл ойлайтын 
адамдардың психологиясына үңілген. Яғни аспирант пен әйелдің атақ 
алудағы ең бірінші міндеті – достары Айранбай мен Гүлзипадан қай жеріміз 
кем деген мақсатты ұстануы. Драматургтың шебер тілімен кестелеген екі 
кейіпкердің (әйел мен жын) арасындағы  тұздығы тұшымды диалогында 
болған үстіне бола берсін деген ашкөздікті байқататын тұсына көз жіберіп 
көрейік. Мысалы, интермедияның басталуындағы көріністе: 

Әйел. Ендеше бар ғой... қалай десем екен?! 
Жын. Айта беріңіз, әміршім... 
Әйел. Айтсам... өзі... жағдай былай ғой... Ел қатарлы өмір сүргіміз 

келеді... 
Жын. Өте дұрыс айтасыз... 
Әйел. Бірақ енді... өзің де көріп тұрсың... Ақша жетпейді... Жұрттың 

әйелі болса... 
Жын. Не бұйырасыз, әміршім?! 
Әйел. Кандидаттың әйелі болғым келеді [1, 194] - десе, интермедияның 

дамуында күйеуінің кандидаттық дәрежесін місе тұтпайтын әйелі енді оның 
доктор дәрежесіне көтерілгенін қалайды. Ол оқиғаның дамуындағы 
көріністен айқын байқалады. Мысалы: 

Әйел. Айтпақшы, сен бәрін қой да әлгінің өзін доктор етсейші... 
Жын. Кімді? 
Әйел. Әлгіні... Біздің үйдегі Мырқымбайды... 
Жын. Өзі Мырқымбай болса қалай доктор болады?! 
Әйел. Е... енді болады ғой... Сүйеуші болса әбден болады. Оның үстіне, 

міне ақша да жетпей жатыр... 
Жын. Апырмай, ә?! 
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Әйел. Өтінем. Жасаңызшы?!  
Жын. Жарайды, қоймадыңыз ғой. Жасайын, құдіретті әміршім [1, 

199]. Бұл тұста күйеуінің ғылым докторы болғанын, егер ол сол дәрежеге 
жетсе, атақ-абыройда, ақшада, дәрежеде сонда болады деп ой түйген әйелінің 
арманы орындалады. Яғни, күйеуі бірден ғылым докторы болады.  

Оқиғаның байланысында, «...іші тар адам нақ өз дұшпанына қастық 
қылғандай, өзін-өзі кейістікке ұшыратады» (Демокрит) яғни, профессор 
болған Айранбайдың атақ-дәрежесін көре алмайтын аспиранттың әйелі оны 
күндейді. Мәселен, оны төмендегі мысалдан анық аңғаруға болады:  

Әйел. Анаң қарашы! Тағы да ұйықтап кетті. Маубас! Адам 
болмайтын маубас! Енді қайтсем екен, ә?! Айналайын, біздің шалды 
профессор етпесең күн көре алатын түріміз жоқ... 

Жын. Тым ертелеу емес пе, әміршім?! Біраз күте тұрсақ қайтеді?! 
Әйел. Нені күтеміз?! 
Жын. Доктор болғаны жақында ғана... Ыңғайсыз шығар?.. 
Әйел. Несі ыңғайсыз?! Жаман Айранбай профессор болғанда... бұл неге 

бола алмайды...  [1, 206]. Драматург осы тұста аспиранттың әйелінің бойынан 
кездесетін көре алмаушылықтан туындайтын күншілдікті, қызғаншақтық 
қасиеттен туындайтын жат пиғылдардың барлығын айқын көрсетеді.   

Алдымен әйел, аспирант күйеуінің ғылым кандидаты, кейін ғылым 
докторы болғанын қалады,  одан соң профессорлық дәрежесін менсінбей, 
енді оның тіпті академик болғанын қалайды. Мысалы, интермедияның 
шарықтау шегінде: 

Әйел. Әй қойшы! Сені де жын дейді -ау! Бір профессордың өзін жасай 
алмайсың! Айтпақшы Айранбайдың үйіне звандайыншы. Ә-ау! Гүлзипа-
мысың?! Халің қалай?! Жақсы... жақсы күйеуің қалай?! Жас жігіттей 
шапқылап жүр ме?! Профессор болса да, қартайған жоқ па?! Не?! 
Профессор емес?! Сонда кім?! академик?! Ой сұмдық-ай! Естідің бе, өзі 
академик... өзі жап-жас... 

Жын. Кейде ондай болады... 
Әйел. Жақында «Мерседес» алыпты... Енді әйелімен бірге сайраңдап 

жүрген көрінеді... 
Жын. Академик болғасын алады ғой енді... 
Әйел. Біз неге академик болмаймыз?! Біз неге «Мерседес» алмаймыз?! 

[1, 208] - деген  қызғанышты сезімінен оның достарымен бақталас екені анық 
байқалады. С. Балғабаев осы интермедиясының шешімін дүниеде ақшамен, 
атақпен, бақ-дәулетпен сатып алуға, орын толтыруға болмайтын жалғыз 
нәрсе бар, ол – уақыт дегенге әкеліп саяды.  

Пьесаның күретамыр тартысына қатыспағанмен қысылтаң, қиын-
қыстау кезде көрінетін жын бейнесі автордың тапқан жетістіктерінің бірі. 
Себебі жынның құдірет күші арқылы аз күннің ішінде аспиранттан профес-
сор атағына  дейін көтерілу, аяқ астынан мол қаражатты болу бұл тек ғана 
адам қиялынан туындайтын түсінік ғана. Автордың шеберлігі оқиғаның 
соңын қайтадан жынның көмегімен алғашқы аспиранттық кезіне 
айналдыруында.  

Интермедия – сахнада драмалық шығармаларының көрінісі арасындағы 
ойналатын қысқа комедиялық пьеса немесе көрініс [2, 357]. 

Драматургтың «Лекция», «О дүниеден оралған сиыр», «Анау мен 
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Мынау», «Қызды қалай айналдыруға болады», «Консультация», «Өтірік 
айтпайтын адам», «Күйеуге тиген еркек», «Хирург» сынды әзіл-сықақ 
интермедиялары бар. 

«Драматургияның басқа жанрларына қарағанда, комедия финалы 
көбіне тартыстың жағымды шешімімен, жамандық жеңіліп, жақсылық үстем 
болған баянды күймен аяқталады.  

...Комедия жанры поэтикасының шарттылығы бойынша жағымсыз 
кейіпкерлер түптің түбінде бармақ шайнап, қателігін мойындайтыны, жеңіліп 
тізе бүгетіні, сөйтіп адал ниет, ақ тілек, әділ іс салтанат құратыны» [3, 218] - 
деген екен. Әрине бұнда драматург Сұлтанәлі Балғабаев бүгінгі заман 
тақырыбына жазылған драмаларындағы қоғамдық, адами ірі мәселелерді 
өткір тартыс аясында бейнелесе, сонымен бірге өмірімізде ұшырасатын 
кейбір жағымсыз жайларды күлкіге айналдыра отырып, қатты сынға алады.  

Сұлтанәлі Балғабаев «Консультация» интермедиясында шамадан тыс 
шіренуден шығатын, негізсіз күпініп кісімсулерінен, орынсыз одыраң қылық-
тарынан туындайтын күлкілі де қызықты әрекеттерінің шым-шытырығында 
әлек болып жүретін пьеса кейіпкерлерінің (көзілдірікті әйел мен көрші әйел) 
әрқайсысының жеке-жеке тағдырымен ішкі өзіндік иірімдерге толы өмірі 
психологиялық қайшылықтармен шынайы ерекшеленген. «Әрбір ән сияқты 
әр комедияның да өз уақыты, өз дәуірі бар» (С. Сервантес). Интермедияның 
идеясы өзінің олқылығын байқамаса да, өзгенің сәл кемшілігін әңгіме етуден 
тайынбайтын замандастардың пенделік қасиеттерін әшкерелеу арқылы жаңа 
қоғам жастарының арасында ақжүректі, таза еңбекті сүйетін, адал іске жаны 
құмар, ұсақ әңгімеге араласпай, ірі істердің жанынан көрінер азамат тұлғасын 
қалыптастыру арқылы қоғамды түзетуді көздейді. Оқиға көзілдірікті әйелдің 
үйіне көрші әйел келуінен бастау алады. Өз ісінің маманы, әлемнің соңғы 
жаңалықтарынан хабары бар көзілдірікті әйелдің мамандығы – электрик. 
Интермедияға да арқау болатын оның мамандығы.  

Міне, осыншалықты күлкілі жағдай барысында жүзеге асқан интер-
медия кейіпкерлері қазіргі қоғам адамдарының мінез-құлықтарын нақты 
ашып береді.  

Кезінде мойындамай, рухани жадап-жүдеп жүрген пұшайман адамға 
сәтімен айтылған марапат – ол адамның омырауына алтын таққанмен бірдей 
деген идеяны қамтитын Сұлтанәлі Балғабаевтың «Анау-Мынау» атты әзіл-
сықақ интермедиясының қысқалығына қарамастан, заман талабына сай өзекті 
тақырыпты қозғайды.  

«Комедияда әр алуан әрсіз әрекеттер баяндалады, келеңсіз кісілер, 
олардың кесірлі қылықтары мен кесірлі мінездері сықақ етіледі» (әл-Фараби). 
Драматург бұл пьесасында ХХІ ғасыр мансапқа құмартып күн кешкен дәуірін 
қатты сынға алған атақ-дәрежесіне қол жеткіземін деп жүргенде алдына 
қойған мақсат-мүддесінен адасқан жандардың жан дүниесін қатты әжуамен 
сынға алады. Осындай күрделі құбылыс бұл пьесада да көрініс береді. 

Комедияның күші – күлкіде, күлкінің күші – шындық пен табиғилықта. 
Шыншыл һәм табиғи күлкі терең мазмұнды тартыстан туып, толыққанды 
юморлық, не сатиралық образдарға көркем жинақталып, парасатты биік 
идеяға шебер бағындырылғанда ғана комедия жалаң водевиль, жеңіл фарс, 
арзан мелодрама сипаттарынан аулақ, бұл жанрдың шын мәніндегі шынайы 
шығармасына айнала алады [4, 332] -деген пікірінің драматургтың әзіл-сықақ 
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интермедиясына да қатысты екені ақиқат. Себебі «Анау-Мынау» интерме-
диясы күлкінің күші арқылы қоғамдағы шындықты қатты сынға алады. Оқиға 
небәрі екі кейіпкердің қатысуымен өтеді. Интермедияның өзегімақтауды 
жаны сүйетін басшы ағасы мен мақтай білетін інісі арасында жүзеге асады. 
Оқиғаның басында Анау: «... Мікеңнің азаматтығы бүкіл жанынан, 
болмысынан байқалады» [8, 234]-деген  мақтауынан жеке басының қамы 
үшін, күні үшін  еш жамандықтан тайынбайтын Анау бейнесінің протиптерін 
автор қазіргі өз қоғамымыздан да көруге болатындығын аңғартады.  

Сұлтанәлі Балғабаевтың «Лекция» аталатын әзіл-сықақ интермедиясы – 
ХХ ғасыр дертіне айналған маскүнемдіктің адамзатқа тигізер әсерін астарлы 
кескінмен тамаша баяндайды.  

Пьесаның идеясы Әмір Теміровичтің «Маскүнемдік – дерт» атты 
тақырыпта оқитын лекциясына саяды. Завклуб пен лектор арасында өрбитін 
оқиға желісі жас оқырмандары мен көрермендерін адамгершілікке, салауатты 
өмір салтын сақтауға үндейді. Драматургтың басты мақсаты локтор Әмір 
Теміровичтің оқыған лекциясымен астасып жатыр. 

Лектор: «Құрметті жолдастар! Маскүнемдіктің дерт екенін бәріңіз 
де жақсы білесіңіздер. Ішкілік деген адамның асқазанын бұзады. Бауырын 
шірітеді. Жұмыс қабілетін төмендетеді. Тіпті көп ішіп кеткен адам 
семьясына да ие бола алмай, абыройынан айырылып, алиментчик болып 
кетеді. Сондықтан да маскүнемдікке қарсы күрес ерте заманнан бері аяусыз 
түрде жүргізіліп келеді... Мысалы бір кезде Қытайда маскүнемдікке 
салынып, арақ ішкен адамның жон терісін сыпырып, таспа тілетін, бірақ 
жұрт ішуін сонда да тимаған. Ертедегі Египетте ішкіштердің басын 
шауып тастап отырған, бірақ маскүнемдер сонда да азаймаған. Азаймақ 
түгілі қайта көбейген. Индияда алкачтарды өлімші етіп соққыға жыққан, 
бірақ олар есін жинай салып қайтадан бөтелкеге жүгірген»  [1, 228]. 

Лектордың сыры – бір-ақ сыр. Дүниедегі маскүнемге айналған 
жандардың арын құрбандыққа шалып, денсаулығы мен отбасын аяқ асты 
ететін жағдайға душар боларын сездіру. 

Пьесадағы ең басты кейіпкер – лектор Әмір Темірович. Тіпті күллі 
идея, мақсат оның қатысуына, соның мән-мағынасын ашуға құрылған десе де 
болғандай. Драматург лектор бейнесіне көп мағына, идея сыйғызуға күш 
салған. 

Дүние үшін, мал үшін жаны мен арын құрбандыққа шалар адамгер-
шіліктен гөрі пендешілігі басым жандардың ішкі жан дүниесіне, болмысына 
куә ететін Сұлтанәлі Балғабаевтың «О дүниеден оралған сиыр» атты 
интермедиясы қасиет-сипатымен, түсінік дүниетанымымен оқырмандарды 
өзіне баулитын шығарма. Интермедияның түп қазық идеясы – қоғамға, 
адамгершілікке жат моральды аяусыз әшкерелейді. Бөлім меңгерушісі мен 
қызыл сиыр шығарманың басты кейіпкері. Интермедия тартысы – әділетті 
көксеген қызыл сиыр мен өмірдің бар қызығы, дүниенің бар шырыны қу 
құлқынының қамын ойлайтын бөлім меңгерушісі арасында. Оқиға желісі 
бойынша мал басын, одан түсер пайда, сауылған сүтті есепке алып отырған 
бөлім меңгерушісі – Айранбай Қиқымбаевқа о дүниеден қызыл сиыр қоңырау 
шалады. Бір жыл бұрын қыста арам қатқан сиыр өзінің өлгендігі жөнінде акт 
жасатып, біржолата есептен шығартуын өтінеді. Дегенмен, пендешілігі басым 
Айранбай Қиқымбаев қызыл сиырды өлген тізімнен шығармағаны былай 
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тұрсын, тіпті бұзаулатып қойғандығы да белгілі.  
Сұлтанәлі Балғабаев кейіпкерлердің ішкі жан дүниесіне үңіліп, 

әрқайсысының ерекшеліктерін ашуға көңіл бөлген. Драматургтың шебер 
тілімен кестелеген екі кейіпкердің диалогына көз жіберіп көрейік.  

«Қызыл сиыр. Айреке-ау, енді айып етпеңіз... Мен қашан бұзаула-
ғанымды әлде де түсінкіремей тұрмын... 

Бөлімше меңгерушісі. Туһ, өзінің не қылған кеще сиырсың, айттық қой 
биыл көктемде деп... Бөлімшеміз төл алуын жоспарын орындай алмай 
жатқанда бұзаулағансың. Тура бір бұзау жетпей тұр еді... сол кезде 
сен...сен әйдік еркек бұзауды сарт еткіздің ғой... Рахмет саған, сол үшін! 

Қызыл сиыр. Рас айтасыз ба? 
Бөлімше меңгерушісі. Рас айтпағанда ше?! Тіпті сен бізге төл алудан 

ғана емес, сүт сауудан да сұмдық көмектесіп тұрсың. Тоқсандық 
жоспарымызға қауіп төнгенде... бар болғаны екі-ақ күн қалғанда сен лақ 
еткізіп төрт жүз литр сүт бере салдың ғой... 

Қызыл сиыр. Кәдімгі сүт пе? 
Бөлімше меңгерушісі. Сен сияқты сиырдан қай бір жөнді сүт шығушы 

еді. Әрине, ептеп ашыған. Бірақ өйтіп-бүйтіп жүріп есепке кіргіздік қой... 
Қызыл сиыр. Ойпырмай, менен қыруар пайда көрген екенсіңдер де! 
Бөлім меңгерушісі. Қайдағы пайда?! Сен үшін бақташыға ай сайын бес 

жүз теңге ақша төлейміз. Бұзаушыға, сауыншыға кеткен шығын тағы бар. 
Қызыл сиыр. Е, солай ма? Өйтіп әуреге түскенше шығарып, 

біржолата құтылмайсыз ба? Оның үстіне мойныма мініп, пәле болдың деп 
бақташым да мазамды алып барады... 

Бөлімше меңгерушісі. Өй, өзің бір әр нәрсені айтып, адамның басын 
қатыратын заржақ неме екенсің. Жарайды енді...бара бер, бірдеңесін 
ойластырамыз... [1, 233]. 

Драматургтың «О дүниеден оралған сиыр» атты интермедиясының түп 
қазық идеясы – қоғамға, адамгершілікке жат моральды аяусыз әшкерелеу. 
Автор әжуа мен мысқыл тәсілі арқылы бүгінгі қоғамның біз білмейті қараңғы 
тұстары күлкі найзасына ілген.  

Интермедияның астары заман өзгеріп Мынау өлгеннен кейін, Анаудың 
қолына   билік тиіп, сол билікті ұстап қалуды мегзейді. Бұл интермедиядан 
диалог, бірер ситуация, оқыс жағдай тудыратын күлкіден қоғамдық мәні зор 
күлкіге ауысамыз.  

Сұлтанәлі Балғабаевтың «Хирург» атты интермедиясының айтпақ 
идеясы: өлім – жау, дәрігер – қолбасшы, күрес тактикасын жақсы білген 
дәрігер ғана жеңе алатындығын жеткізген. Оқиға тек екі адамның, яғни 
Жәкен – қызметі белгісіз кісі және Мәкен – мединституттың соңғы курс 
студенті арасында жүзеге асады. Автор ең алдымен әзіл-сықақ интермедия-
ларына өмірлік жағдайлардың бірін сәтімен таңдап алған. Ал денсаулық 
сақтау саласындағы түрлі құйтырқы әрекеттер, парақорлық, білмсіздіктен 
шыққан маман екі күннің бірінде кездесетін жағдай. Оқиға барысында оқуға 
көкесінің көмегімен түскен Мәкеннің мамандығына бейім емес екенін, оның 
негізгі өзі қалаған мамандығы телемастер екендігін оның: «Оны білемін аға! 
Сізді жұрттың бәрі адал, принципшіл деп мақтайды. Бірақ со жолы маған 
көмектеспей-ақ қоюыңыз керек еді. Онда мен қазір дырдай телемастер 
болып жүретін едім» [1, 249] –деген өз сөзінен аңғаруға болады. Оқиға 
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соңында оқуға түсуге өзіне көмектескен көкесі Мәкенге  эксперимент болып 
келуімен аяқталады. Оқиға тартымдылығымен, әрі мысқыл арқылы қоғам 
шындығын өзгеріссіз жазғандығымен ерекшеленеді.  

Әзіл-сықақ интермедиялардың тақырыбы – бір алуан күлкі, отбасылық 
жағдайлардан, махаббат шырғалаңдарынан, бозбалашылық қызықтардан 
туындап жатады. Бұл орайда автордың «Қызды қалай айналдыруға 
болады?»  атты интермедиясында нағыз махаббат шырғалаңына тап болған 
жігіттің басынан кешкен оқиғасы баяндалады. Қыз, қыздың жеңгесі, жігіт 
арасында өтетін оқиға жігерсіз жігіттердің қазіргі қоғамда да кездесетіндігін 
және ескі салт-дәстүрдің үлгісін қатты әшкерелейді. Драматург кейіпкер-
лердің ішкі дүниесіндегі қайшылықтарды шеберлікпен көрсеткен. Адам 
қоғамнан тыс өмір сүре алмайды. Қоғамдағы болып жатқан құбылыстар 
сөзссіз әсер етеді. Мысалы: Оқиға оқырманын күлкіге қарық қылып, 
көрерменін кейіпкерлер шынайы әрекеттерімен баурап алары сөзссіз.  

«Кейіпкердің мінезі көптеген жеке бейнелермен, белгілі әлеуметтік топқа 
қосылатын түрлі адамдардың бейнелерімен құралады... Бір жұмыс-шының, 
топтың, дүкенші саудагерлердің портретін дұрыс суреттеп жазу үшін топ, 
жұмысшы саудагерлерді қадағалап қарауымыз керек» (М. Горький) [5, 204]. 

Баршамызға мәлім, әр дәуірдің өз өзгешелігі мен ерекшелігі, өз 
болмысы, өз мәселелері болатыны заңдылық. Соған орай замандас бейнесін 
жасауда да жаңаша тәсіл, тартысқа құрылған әзіл-сықақ интермедиялардың 
легіндегі ерекешеліктер С. Балғабаевтың өзіндік ерекшелігі. 

Бір қарағанда әзіл-сықақ интермедиялары қарапайым оқиғаға құрылған 
болып көрінуі ықтимал, бірақ тереңірек үңіліп, ой жүгіртсек қоғам өміріндегі 
аса маңызды әлеуметтік құбылыстың жай-жапсарын көрермен қауымға етер 
әсері мол. Драматург жеке адамның тағдыры арқылы бүгінгі өмірдегі әлеу-
меттік қайшылықтарды, кейіпкердің философиялық толғанысын, шынайы 
шындықтың құпиясын қарастыруда ұмтылған іштей тартысы арқылы барған.  

С. Балғабаевтың әзіл-сықақ интермедиялары жанрлық формалары 
жағынан сан алуан болып келеді. Күлкі тудырудағы ситуация, психология 
ерекшеліктері, характерлер тартысы, шарттылық амалдар, затты, детальды 
ойнату, тілдік сипаттамалар, неше түрлі көркемдік құралдар еркін 
қолданылған.  

С. Балғабаевтың әзіл-сықақ интермедиялары атының астарлы, символ-
ды мәні бар, кейіпкерлер есімі олардың әлеуметтік ортасының моралінен, 
идеалынан жақсы хабар береді. Персонаждар тілі лексикалық, синтаксистік, 
интонациялық жағынан дараланып берілген.  

Әлеуметтік мәнді проблемаларға құрылған, әр түрлі характерлері бар, 
сан алуан күлкіге негізделген, жанр шарттарына толық жауап беретін С. 
Балғабаевтың әзіл-сықақ интермедиялары қазіргі қазақ драматургиясының 
дамуына үлкен әсер етті. Драматургтың интермедияларында адамгершілік 
табиғатына жат құбылыстар, адам мінезіндегі олқылықтар – махаббат 
тұрлаусыздығы, жағымпаздық, парақорлық, зиянқорлық дүниеқоңыздық 
күлкі болады. Бұнда дараланған мінездер бар, табиғи күлкіге негізделген 
реалистік астар бар.  

 Осындай пьесаларды оқып немесе театр сахналарынан көру арқылы 
барлық қауым өкілдері жаманнан жиіркеніп, жақсыдан үлгі алып өсері 
даусыз. Яғни ұлттық драматургия жанрына астарлы оймен, көркем сөз 
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шеберлігімен үн қосқан С. Балғабаев пьесаларының қазақ театры сахнасында 
орны мәңгілік болары ақиқат. 
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Р.Б. Султангалиева 
ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ САТИРИЧЕСКИХ ИНТЕРМЕДИЙ 

В ДРАМАТУРГИИ С.БАЛГАБАЕВА 
 
В статье анализируются различные черты человеческого поведения, отрицательные 

явления характера человека, отраженные в сатирических интермедиях С. Балгабаева, 
повествуется о реалистическом смысле, основанном на природном, непридуманном смехе. 

Ключевые слова: драма, характер, интермедия, комедийная пьеса, водевиль, фарс, 
мелодрама, сцена, характер,  ситуация, психологизм, конфликты характера, символ, идеал, 
персонаж. 

 
 

R.B. Sultangalieva 
ARTISTIC-IDEOLOGICAL PECULIARITY OF THE HUMOROUS INTERLUDES IN THE 
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The article deals with the important social issues in the drama of S. Balgabaev. The author of 

the article shows the humorous interludes with different characters based upon different number of 
laugh, which are analyzed through the phenomenon alien to the moral nature of a man, complying 
with the requirements of the genre of comic interludes. 
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ҚАСЫМ АМАНЖОЛОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ МЕҢЗЕУДІҢ 

(СИНЕКДОХА) ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІГІ 
 
Аңдатпа. Мақалада поэзиядағы бейнелеу құралдарының өлшем-өрнектерін жаңарта, 

жақсарта отырып, өзіндік қолтаңбасын қалыптастырған, поэзияда өзіндік үні бар, поэтикалық 
тілі шұрайлы ақын Қасым Аманжоловтың өлеңдерінде меңзеу тәсілінің қолдану ерекшелігі 
жан-жақты сараланып, қарастырылады. Ақынның өлеңдерінде меңзеу тәсілін пайдаланудағы 
өзгешелігін, өзіндік даралығын нақты мысалдар келтіре отырып көрсеткен. Сонымен қатар, 
бұл көркемдеу құралы туралы зерттеулерге тоқталып, толыққанды анықтама берген. 
А.Веселовский, Ә.Қоңыратбаев, З.Қабдолов сынды ғалымдардың пікірлері арқылы поэзия 
тіліне, соның ішінде көркемдеу құралдарының ерекшелігі жайындағы пікірлеріне ерекше 
тоқталған. 

Түйін сөз: поэзия, поэзия тілі, көркемдеу құралдары, синекдоха түсінігі, синекдоханы 
зерттеу. 

 
Поэзия - көрікті, айшықты сөзбен бейнеленетін сөз өнері. Поэтикалық  

көркемдік сыр-сипаттарын, әдемі айшықтарын айқындау оңай мәселе емес. 
А.Веселовский «Тарихи поэтика» деп аталатын ғылыми еңбегінде поэзияның 
қоғамдық міндетіне, поэтикалық тілдің дамуына тоқтала келіп, поэзия тілінің 
образдылығы жайлы: «Поэтический язык не низкий, а торжественный, 
возбуждающий удивление, обладающий особым лексиконом, чуждым прозе, 
богатым эпитетами, метафорами, сложными словами, производящими впе-
чатление чего-то не своего, чуждого, поднятого над жизнью, страинного», - 
деп пайымдаған болатын [1, б. 272].    

Поэзия тілі жайлы ғалым Ә.Қоңыратбаев былай дейді: «Ақындық 
шеберлікке тікелей қатысы бар мәселенің бірі – поэзия тілі. Тіл - көркем 
әдебиеттің басты бір элементі, образдаудың ең негізгі құралы екені белгілі. 
Образдаудың троптық, тілдік, синтаксистік-фигуралық және типтік-
характерлік арналары бар десек, осының екеуін де тілсіз жасауға болмайды. 
Ал, поэзияға келгенде, тіл музыкамен қанаттасып, адам жанын меңгертетін 
күштердің ең сиқырлысы болып табылады» [2, б. 117].    

Қасым Аманжолов - поэзиядағы бейнелеу құралдарының өлшем – 
өрнектерін  жаңарта, жақсарта отырып, өзіндік қолтаңбасын қалыптастырған, 
поэзияда өзіндік үні бар, поэтикалық тілі шұрайлы ақын. Ол қазақ 
поэзиясына  жаңа ажар, соны сипат қосты.  

Қасым Аманжоловтың ақындық шеберлігінің айқын көрінісі – эпитет, 
теңеу, метафора, кейіптеу, меңзеу (синекдоха) және т.б. бейнелеу құралдары  
оның өлеңдерін көркемдік жағынан байытып қана қоймай, автор өлеңдерінің 
мән –мазмұның ашуға көмектесіп отырады. 

Олай болса, Қасым Аманжолов поэзиясындағы синекдохалардың қолдану 
ерекшелігіне тоқталсақ. Синекдоха туралы ой қозғамас бұрын, осы терминнің 
теориялық қыр-сырларын айқындап алғанымыз жөн. Өйткені, академик 
Зейнолла Қабдоловтың сөзімен айтқанда: «... не нәрсенің болса да теориясын 
пайымдамас бұрын, алдымен, оның өзін анық танып, біліп алған жөн» [3, б. 9].    

Сөздерді мән – мағына байланысына қарай құбылтып, ауыстырып, бір 
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бүтін нәрсенің орнына оның бөлшегін, бөлшектің орнына бүтінді   
қолданудың бір түрі – меңзеу (синекхода) деп аталады.  

Ұлттық энциклопедияда меңзеуге мынадай анықтама берілген: 
«Меңзеу (синекдоха) – бүтіннің орнына бөлшекті, жалпының орнына 
жалқыны, көптің орнына жекені немесе керісінше ауыстырып қолдану тәсілі. 
Мысалы, «мал-жаның аман ба?», «үй-ішің қалай?» дегенде малға немесе үй 
ішіне қатысты ғана емес, отбасындағы жандардың амандығы түгелдей 
сұралады. Сондай-ақ елдің бәрі жиылды – «тайлы-тұяғы қалмай келді», 
қанша балаң бар? – «қарғаң нешеу?», «мал басы түгел», «бағар көбейсін» 
деген секілді сөз қолданыстарында меңзеу көрініс тапқан. Көркем шығармада 
меңзеудің алуан түрі кездеседі. «Абайлардай ақын қазақта туа бермейді ғой» 
деп айту меңзеуге мысал бола алатынын Ахмет Байтұрсынов көрсетеді» [4]. 

Ахмет Байтұрсынов өзінің «Әдебиет танытқыш» еңбегінде сөз талғау, 
сөз дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл (лұғат) анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнекілігі 
турасында сөз болады. Мысалы, «Тіл көрнекі болу үшін дерексіз нәрсе 
деректі нәрседей, жансыз нәрсе жанды нәрседей суреттеліп, адамның сана-
саңылауына келіп түсерлік дәрежеге жетуі керек» [5, б.184] деп, «көрнекі 
тіл» немесе «көріктеу әдістері» деген қазақша атау беріп, 3 тапқа (көріктеу, 
меңзеу, әсерлеу) бөліп, оның «көріктеу», «меңзеу» (теңеу – әншейін теңеу, 
әдейі теңеу), «ауыстыру», «бейнелеу», «дамыту», «алмастыру», «кейіптеу», 
«әсірелеу», «мезгеу», «әсерлеу» (лептеу), «арнау» («сұрай арнау», «зарлай 
арнау», «жарлай арнау» түрі бар), «қайталақтау», «шендестіру», 
«түйдектеу», «бүкпелеу» сияқты түрлерін анықтап береді. 

Меңзеу Қасым Аманжолов шығармашылығында басқа көркемдеу 
құралдарына қарағанда аз кездеседі. Алайда, ақынның бұл көркемдеу 
құралын пайдаланудағы өзгешелігін, өзіндік даралығын ерекше байқауға 
болады. Меңзеудің ақынның өлеңдерінде кездесетін бір тобы – ауызекі 
сөйлеу тілімізде ұшыраса беретін жалпының орнына жалқының немесе 
жалқының орнына жалпыны қолданып айта беретін қарапайым түрі. Мысалы, 
Қасым Аманжоловтың «Оқудағы қарындасыма» деген өлеңіндегі мына 
жолдарға көз салайық: 

Ұмытпа: әлде болса жат жаулар бар! 
Кертартпа, кеще, кесір жалқаулар бар, 
Жырып жеп аузыңнан жатса-дағы - 
Сезбейтін ашық ауыз аңқаулар бар. 
 
Әлі де түрлі бұзық, қаскүнем бар, 
Қаңғырған, карта ойнаған маскүнем бар 
Өтірік, өсек, ұрлық, мақтаншылық 
Надандық, сылбыр-салақ, нас «сүмең» бар. 
 
Қылмиған, қылымсыған қырсықтар бар, 
Бас бұзар, бәле қуған «пысықтар» бар, 
Ас ішіп, пыр-пыр ұйықтап өмір сүрген 
Күңгірт ой, көңлі соқыр «мысықтар» бар. 
                                                                         [6, б. 175].    
 
Ақынның осы үш шумақ өлеңі түгелдей көркемдеу құралының меңзеу 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC_%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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(синекдоха) түрімен аяқталған. «Жалқаулар, жаулар, аңқаулар, қаскүнем, 
маскүнем, нас «сүмең», қырсықтар, пысықтар, мысықтар» дегендер 
жалқының орнына жалпыны қою арқылы жасалған меңзеулер.  

«Болат сұңқар» атты өлеңінде: 
Тоқсандағы Жамбылдар да, 
Жүректен жыр толғады. 
         [6, б.34].    
«Сүйемін мен испанканы» өлеңінде: 
Ол махаббат идеалы, 
Құмар қылған Байрондарды. 
         [6, б.100].    
«Хан Тәңірі» атты өлеңінде: 
Әлдекімдер жайраң қағып, жарқылдап, 
Келіп қапты Хан Тәңірге жақындап. 
                                                   [6, б.92]. 
«Ақын» өлеңінде: 
Амал қанша! Жалмауыздар желікті, 
Аямапты, ақын қанын төгіпті. 
                                                   [6, б.104]. 
Қасым ақын бұл мысалдарда жалқының орнына жалпыны қолданса, 

кейде жалпының орнына жалқыны қолданады.  
Мысалы, «Айбынды қызыл әскер күші» атты өлеңінде: 
Француз бен ағылшын,  
Беріп мылтық, қылышын.  
Зеңбірегін, кемесін... 
Жапон шығып Шығыстан. 
Шапты Герман батыстан, 
Керіп бәрі өңешін: 
Айтақтады ақтарды. 
                                                  [6, б.187].    
 Ал, «Айбынды қызыл әскер күші» атты өлеңіндегі мынау жолдарда 

Қасым бүтіннің орнына бөлшекті, тұтастың бір бөлігін қолданып, әдемі 
меңзеу жасаған: 

Солқылдата жер шарын, 
Қуанта жердің «нашарын»,- 

[6, б.188].    
Ақынның «нашар» деп отырғаны - еңбекші тап, кедейлер. Халық 

тұрғысынан «нашар» - бүтіннің бөлшегі, тұтастың бір бөлігі. Сонымен қатар, 
осы өлеңдегі мынау жолдар Қасым ақынның меңзеуді қолданудағы өз 
жаңалығы болып табылады: 

Социалды ордамның  
Керегесі жайылды. 
Босағасы қағылды, 
Шаңырағы салынды.  
Туырлығы жабылды... 
Қайнап жатыр қазаны; 

 [6, б.190].    
Қасым Аманжоловтың «Жетпіс пен жеті» атты өлеңі бастан-аяқ 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

217 

меңзеуге құрылған. Мұнда жас бала - «жеті», ал ақсақал - «жетпіс» деген 
санды ғана білдіреді. Осы жеті мен жетпіс арқылы ақын бала мен қарт 
адамның әдемі образын жасаған. Мысалы: 

Жеті жасар баласын 
Жетпісте шал жетектеп, 
Келе жатыр көшеде,  
«Қайда әлгі мектеп»,- деп. 
Жетпіс келед сүрініп, 
Жеті келеді жүгіріп.  
 
-Балам, балам, жақсы бол, 
Міне, сенің мектебің; 
Сабағыңа зейін сал, 
Ақылды бол, тентегім,- 
Деп бір жетпіс күрсінді, 
Жеті нені түсінді? 
Келіп жеті мектепке, 
Жамырады жас өмір; 
Келер заман шуындай  
Сонда естілді бір дүбір, 
Жеті кетті жүгіріп,  
Жетпіс қалды үңіліп.    

[6, б.375].    
Бұл жолдардан меңзеу арқылы бейнелі өлең жолдарын жасауға 

болатынын көреміз. Сонымен бірге, образ жасап тұрған сюжетті жолдар емес, 
дәл сол меңзеуге құрылған жолдардың өзі. Мысалы,  жетпістегі шалдың 
мектепке жеті жасар баласын жетектеп келе жатуы - образ емес, баяндау. Ал 
«жетпістің сүрініп, жетінің жүгіріп» келе жатуы – образ. Сондай-ақ, 
«жетпістің күрсінуі, оның күрсінгенінің себебін жетінің түсінбеуі» олардың 
ішкі дүниесін, психологиялық жайларды, әсіресе жетпістің ой – арманын, 
ондағы өкініштің сыры мен сипатын ашып тұр. Үшінші шумақтағы ақындық 
тапқырлықпен қиысқан осы ұрпақ иесі болар болашақ заман шуына, соның 
хабаршысындай дүбірге жетінің жүгіріп барып қосылуы өте сәтті, 
символикалық шешім болса, оған жетпістің үңіліп қалуы – табиғи 
заңдылықтың көрінісі, ақындық шеберліктің куәсі. Бұлардың жиынтығы – 
Қасым ақын поэзиясының өзіндік ерекше сипаты. Сөйтіп, Қасым ақын 
шығармашылығынан оның көркемдеу құрал – меңзеу түрін де өте шебер 
қиыстырғаны танылады.  

 Қасым Аманжолов поэзиясында осы меңзеу тәсілі арқылы жасалған 
бейнелілік-көркемдік байлықтар сонылығымен тәнті етеді.  

Құя алман үгітілген балшық өлең, 
Көңілімде көл жасаман тамшыменен, 
Серінің сертке соққан семсеріндей, 
Өлеңнің бір өткірін алшы менен, -  
деп, Қасым ақын қазақ өлең өнеріне мазмұн жағынан да, түр жағынан 

да мол жаңалық әкелді және көркемдеу құралдарының, сөз өрнектерінің жаңа 
үлгілерін тауып қолданды.   
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К.Г. Аронов, М.Б. Сралиева 
УПОТРЕБЛЕНИЕ СИНЕКДОХИ В ПОЭЗИИ КАСЫМА АМАНЖОЛОВА 

 
В данной статье рассматриваются художественные особенности поэзии Касыма 

Аманжолова. В особенности употребление синекдохи в поэзии поэта. Актуальность данной 
статьи обусловлена необходимостью проанализировать различные подходы к изучению 
синекдохи, направления его классификации, исследовать функционирование синекдохи в 
поэзии Касыма Аманжолова. 

Ключевые слова: поэзия, язык поэзии, художественные фигуры, понимание 
синекдохи, изучение синекдохи. 

 
 

K.G. Aronov, M.B. Sralieva 
THE SYNECDOCHE USE IN KASYM AMANZHOLOVA'S POETRY 

 
In this article it is considered art features of poetry of  Kasym Amanzholova. In particular the 

synecdoche use in poetry of the poet. Relevance of this article is caused by need to analyse various 
approaches to studying of a synecdoche, the direction of its classification, to investigate synecdoche 
functioning in Kasym Amanzholova's poetry. 

Key words: poetry, poetic diction, artistic figure, conception synecdoche, poetical sense, 
study synecdoche. 
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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В РАССКАЗАХ ТОМАСА ГАРДИ: 
ЦИКЛ «ГРУППА БЛАГОРОДНЫХ ДАМ» 

 
 Аннотация. Статья посвящена проблеме женского образа в рассказах Томаса Гарди, 

выдающегося английского писателя-реалиста, мастера романа, создателя таких произведений, 
как «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» и «Джуд Незаметный». Автор раскрывает особенности 
метода и стиля Гарди и роль женского образа в его художественной системе. В статье 
рассматривается композиция цикла и его жанровые формы обрамленного сборника новелл, 
формы, восходящие к «Декамерону» Джованни Бокаччио и «Кентерберийским рассказам» 
Джеффри Чосера. 

Ключевые слова: Уэссекс, обрамленный, рассказы, благородный, дама, Гарди, 
женский, образ, трагизм, конфликт, ирония. 

 
Творчество выдающегося английского писателя Томаса Гарди вот уже 

более ста лет является объектом литературной критики, филологических, 
эстетических, философских исследований. Среди зарубежных и российских 
исследователей, внесших значительный вклад в изучение его романов, 
повестей, рассказов, пьес, стихотворений, можно отметить такие имена как 
Э.Браун, Г.Даффин, Д.Керзон, Дж.Миллер, Н.Пейдж, Д.Сесил, Дж.Эделман, а 
также работы Н.М.Демуровой, М.В.Урнова, Ю.М.Кондратьева, А.А.Федо-
рова, С.В.Коршуновой и других авторов. 

При этом все эти ученые, исследуя произведения классика английской 
литературы, не обходят вниманием проблему женского характера, всегда 
волновавшую Гарди. Эта проблема, в свою очередь, связана у романиста и 
поэта с «глобальными» вопросами бытия и места человека в истории, в 
мироздании. 

Женским образам отведена значительная роль в его романах – будь то 
Юстасия Вэйл в «В возвращении на родину» или Тэсс Дарбейфилд в «Тэсс из 
рода д’Эрбервиллей». В центре романа «Джуд Незаметный» два женских 
образа – Арабелла Донн и Сью Брайдсхед – противопоставленные друг другу 
по роли, которую им суждено сыграть в судьбе главного героя. Мастерство 
писателя в создании этих образов, их реалистическая убедительность и 
глубина психологического анализа характера исключительны. По значимости 
в художественной системе Гарди его женские характеры не уступают 
мужским: в них воплощена важнейшая для писателя идея слияния 
социального конфликта и фатального трагизма бытия, определившего 
проблему героя в его произведениях. 

В отличие от романов Гарди цикл «Группа благородных дам» почти не 
изучен. Этот цикл из десяти рассказов создан в том же году, что и главное 
создание Гарди – роман о Тэсс, - в 1891 году. Само название говорит за себя – 
это галерея женских образов, связанных общим замыслом. Малая форма 
прозы Гарди вообще исследовано гораздо менее, чем романы, а этот цикл 
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пока не получил убедительного литературоведческого истолкования. Между 
тем, проблем здесь намечено немало. 

Прежде всего, следует обратиться к документальной основе этих 
произведений и включении их в общий для Гарди замысел, связанный с 
дорогим ему образом Уэссекса. В своих произведениях автор изображает 
жизнь в сельской и провинциальной Англии в 30-80 гг. XIX века. Он создаёт 
cвою страну – Уэссекс, на территории которой развивается не только дейст-
вие его романов и рассказов, но и создается поэтический художественный 
образ, целый мир, воссозданный им со всей страстностью его таланта. Гарди 
впервые использовал термин «Уэссекс» во время написания романа «Вдали 
от обезумевшей толпы» (1874). Это было преднамеренное воскрешение 
названия вымершего королевства, как объяснил сам автор в феврале 1895 г. в 
предисловии к the Osgood, mc Ilvaine изданию Уэссекских романов. 

М. В. Урнов замечает, что «Уэссексом Гарди называет территорию 
юго-западных графств. В V-VI вв., примерно на той же территории распола-
галось одно из семи королевств древних саксов, Уэссекс, – историческая ос-
нова Англии как единого национального целого» [1, с. 222]. Такого графства 
не существует на карте Англии, поэтому писатель в своих произведениях 
легко пересекает границы Уэссекса, переименовывает деревни, дома и другие 
топографические реалии так, как считает подходящим для своего 
воображаемого мира. Кроме того, Урнов М. В. делает важный вывод о том, 
что в Уэссексе действует система устойчивых связей и отношений, 
полупатриархальный уклад жизни. Действительно, писатель рассматривает в 
своих произведениях борьбу интересов, горение страстей, изломанные 
судьбы, страдание обездоленных [1, с. 220-222].  

Т. Гарди нигде так не полагается на исторические записи о своей 
стране и о существующих местных традициях, как в сборнике рассказов 
«Группа благородных дам» (1891). Как убеждают ученые, повествование в 
данном собрании в большинстве своем основано на информации о 
родословных знаменитых английских семей, записанной в книге Джона 
Хатчинса «История и античность графства Дорсет». Гарди обращается к этой 
книге на протяжении всего своего творчества. Автор книги связывает свои 
повествования исключительно с лицами, имеющими титул, а также старые 
большие особняки и замки, расположенные в юго-западной Англии.  

Исследователи обычно делят рассказы Гарди на четыре основных 
цикла, не всегда совпадающих с разбивкой их по сборникам. Это, во-первых, 
деревенские рассказы и местные предания; во-вторых, «романтические 
истории», сильно сдобренные порой юмором или иронией; в-третьих, пара-
доксальные истории, которые сам Гарди назвал «маленькими насмешками 
жизни»; и наконец, в-четвертых, драматические, а иногда и трагические 
рассказы и повести. 

Вымышленная страна Гарди требовала и особого стиля повествования. 
Литературовед У. Аллен замечает, что в сборнике «Уэссекские рассказы» 
писатель был традиционалистом, и его взгляды на художественную литературу 
были старомодными. Конкретное жанровое обозначение сборника – «Wessex 
Tales» – подчеркивает причастность рассказов Гарди к устной народной 
традиции. У.Аллен также утверждает: «…иногда «stories» называют «tales». 
Этимология указывает, что «tale» – это устная форма повествования, созданная 
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для того, чтобы удержать внимание публики, слушающей, а не читающей. В 
настоящее время, эти термины взаимозаменяемы и попытки дать им конкретные 
определения могут привести в никуда» [2, с. 13]. 

Цикл рассказов «Группа благородных дам» включает в себя «иронико-
юмористические повести», хотя по своим мотивам они родственны жанру 
«романтической повести». Все они посвящены любовной теме, все они 
изобилуют побегами, тайными браками, множеством приключений, почти везде 
показана торжествующая над всеми препятствами любовь, хотя она иногда 
приводит героинь к гибели («Герцогиня Гемптонширская»). Сборник «Группа 
благородных дам» заставляет нас отказаться от принятого многими исследо-
вателями пренебрежительного отношения к так называемым «эксперимен-
тальным» произведениям Гарди. Гарди в сущности, экспериментировал только в 
фабульном развитии своих повестей, и здесь он довольно широко использовал 
традиционные приемы сенсационных мелодраматических повестей своего 
времени. Но при этом Гарди пронизал все десять рассказов специфической 
ироний, которая придает пародийный характер почти всем фабульным 
перипетиям, заимствованным из занимательной литературы того времени. 

В «Группе благородных дам» Гарди описывает случаи из жизни десяти 
женщин. Все эти истории рассказаны членами «Уэссекского Полевого и 
Антикварного клуба» (Wessex Field and Antiquarian Club), которые из-за 
дождя не могут совершить намеченную экскурсию по окрестностям и,  уютно 
расположившись в местном музее, решили скоротать время в рассказах о 
легендарных женщинах из региона Уэссекс. Члены клуба принадлежат к 
мирному обществу, которое обеспокоено происходящим вокруг. Рассказчи-
ками являются честные сквайры, ремесленники, торговцы, приходские 
священники, почтенные клерки. 

Здесь возникает еще одна линия исследования цикла Гарди: его жанро-
вая природа и композиция. Цикл явно восходит к жанру так называемого 
обрамленного цикла новелл, который возник в средневековый период 
европейской литературы. 

Наиболее известный памятник литературы, созданный в этом жанре, 
относится к литературе эпохи Возрождения – это «Декамерон» (1352-1354) 
итальянского писателя, ученого-филолога и выдающегося гуманиста 
Джованни Бокаччио. Сюжет строится на том, что во время эпидемии чумы 
1348 года десять образованных и остроумных молодых людей (трое юношей 
и семь девушек) выезжают из Флоренции в загородное поместье, где 
укрываются от страшной болезни. В период вынужденного пребывания 
взаперти каждый из них в течение десяти дней рассказывает по новелле – 
отсюда и название «Декамерон» - десятидневник. Их рассказы разнообразны – 
это истории жизненных превратностей, благополучно разрешенных, часто 
волею случая, анекдотические фаблио о проделках шутников и весельчаков, 
иногда не вполне пристойные повествования о монахов. Действительность 
представлена в «Декамероне» полнокровно и ярко: шутка, остроумие, 
ирония, утверждение жизни с ее чувственными радостями нанесло удар 
религиозно-аскетической философии средневековья. Самые откровенные 
сюжеты решены с изяществом и живым весельем. Живой и красочный язык, 
каламбуры и народные пословицы и присказки создают особую атмосферу 
жизнерадостности и полноты бытия. 

В английской литературе эта сюжетная форма была блистательно 
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воплощена в собрании новелл, также связанных между собой обрамляющим 
повествованием – это знаменитые «Кентерберийские рассказы» (1386-1389) 
Джеффри Чосера, считающегося отцом английской литературы. Взяв за 
основу историю паломничества к гробу святого Томаса Беккета в город 
Кентербери тридцати паломников, Чосер нарисовал широкое полотно 
английской действительности той эпохи. Книга состоит из двадцати двух 
стихотворных и двух прозаических новелл и связующих их интермедий. 
Перед читателем проходит галерея разнообразных социальных типов Англии 
XIV века. Среди паломников, собравшихся в гостинице, чтобы потом 
отправиться в Кентербери, рыцари и купцы, студент и юрист, продавец 
индульгенции и монах, настоятельница женского монастыря и мажордом, 
мельник и Батская ткачиха, веселая и энергичная вдова и другие. Каждый 
рассказывает историю, соответствующую его социальному и психологи-
ческому облику и жанры здесь разнообразны – озорное фаблио и жития 
святых, рыцарский роман и моральная аллегория, басня и притча, охваты-
вающие все жанры литературы того времени. В книге проявились качества 
гуманизма Чосера: оптимистическое жизнеутверждение, интерес к конкрет-
ному человеку, чувство социальной справедливости, демократизм. 

Таковы знаменитые предшественники Гарди в жанровой форме, 
которую он взял для своего цикла. Однако, он внес в нее значительные 
новшества. Во первых, он черпает сюжеты из истории любимого Уэссекса. 
Во вторых, центральными персонажами избраны именно женщины и причем 
определенного социального строя – это английское нобилити, титулованное 
дворянство. Из этих фигур Гарди создает свою галерею женщин, 
представленную участниками своего утопического клуба. 

У Гарди этот утопический клуб служит для коллекционирования 
цельных «антикварных» натур благородных дам «восхитительного 
Уэссекса». Некоторым из них Гарди позволит иной раз даже завоевать 
счастье, но тут же не преминет поиронизировать над этим счастьем. Если, в 
рассказе «Леди Моттисфонт» все кончается благополучно для главных 
действующих лиц, то за это благополучие заплачено судьбой всеми покину-
того ребенка, маленькой Дороти, внебрачной дочери сэра Эшли, которую в 
конце концов отвергают обе ее романтические мамы, приемная и настоящая – 
кроткая жена сэра Эшли и блистательная графиня;  и лишь впоследствии в 
любви простого человека нашла бедная девушка счастье, которого не сумели 
ей дать ее знатные родители. Таким образом, Гарди дает здесь разоблачение 
романтических чувств обеих героинь, но не средствами сатиры, к которой он 
нигде не прибегает, а внося пародийный оттенок во все ситуации роман-
тического повествования. Отметим кстати, что понятие «noble» (знатный, 
благородный) для Гарди не исчерпывается генеалогией, наоборот, он 
стремится к раскрытию духовного благородства. Показательно, что наиболее  
«благородные» дамы – это Эммелина, дочь сельского священника, которая, 
вопреки своим желаниям, становится герцогиней Гемптонширской, что и 
приводит ее в конце концов к трагической гибели, и крестьянская девушка 
Милли, согласившаяся взять на себя «грешки» маркизы Стонэндж. 

Если говорить о степени исторической достоверности рассказов, то 
важно заметить, что большей частью эти истории были основаны на 
реальных фактах. Об этом Гарди сообщил своему другу Эдварду Клоду. Но 
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писателя интересует преимущественно бытовая история страны. В 
предисловии к «Группе благородных дам» он пишет: «Информация о 
родословных знаменитых семей графства может дать представление вообще 
об истории графства…» [3, с. 209]. 

Некоторые исторические данные автор использует в тексте рассказов.  
         Заметим, что манера повествования в сборнике придает рассказам 
бытовую окраску, затеняя историческую значимость сюжета.  

«Группу благородных дам» часто называют замечательной галереей 
женских образов и характеров, искусно изображенных писателем. Здесь 
Гарди пытается показать и объяснить необычное поведение женщин, 
попадающих в трудные ситуации. Автор не утомляет читателя долгими 
рассуждениями, описывая психологическое состояние своих героинь. В 
первую очередь он приводит факты, а характер героев помогает читателю 
упорядочить их и лучше разобраться в ситуациях. 

Можно предположить, что в рассказах автор через ситуации и их 
влияние на героев также показывает традиции и нравы, характерные для 
бытовой истории страны. 

Писатель предпочел рассмотреть то, что происходило «behind the 
scenes» в начале века. Несмотря на то, что Гарди брал свои сюжеты из книги 
Хатчинса, он давал часто вымышленные имена своим героям. Это можно 
объяснить тем фактом, что редакторы журналов, где первоначально печата-
лись рассказы, выступали против того, что писатель откровенно раскрывает 
семейные тайны. Цензура считала это оскорбительным. Редакторы говорили, 
что развязка историй не соответствовала вкусам современного общества. 
Гарди не хотел обидеть «the local family» и поэтому частично исправил свои 
рассказы [3, с. 99]. Но, чтобы сохранить правдоподобность историй, писатель 
делает намеки, используя географические названия в своих сочинениях. 
Кроме того, Гарди создает карту Уэссекса, на которой можно примерно 
определить места нахождения описываемых событий. 

Например, в рассказе «Маркиза Стонэндж» («The Marchioness of 
Stonehenge»), имена «Стонэндж» («Stonehenge») и «Граф Эйвонский» («the 
Earl of Avon») наводят на мысль о том, что «то старинное и весьма богатое 
поместье, находящееся не дальше, чем в ста милях от Мелчестера», на самом 
деле является домом Уилтона (Wilton House). Кроме того, река Эйвон 
(«Avon») течет в нескольких милях с востока от Стоунхенджа и Уилтона. 
Прототипом маркиза Стонэнджа был маркиз Ателни (Сомерсет) (Athelney 
Somerset) [2, с. 378]. 

В рассказе «Леди Моттисфонт» («Lady Mottisfont») имя «Эшли 
Моттисфонт» (имя мужа главной героини), вероятно, произошло от названия 
изображенных на карте Уэссекса монастыря Эшли Дауна и Моттисфонта 
(Ashley Down and Mottisfont Priory), расположенного в графстве Гэмпшир. 
Также карта Уэссекса показывает, что упомянутый в рассказе «Динслей 
парк» в реальности является Бродлэндзом (Broadlands) (домом лорда 
Палмерстона). «Фернелл Холл» («Fernell Hall») на самом деле является 
Эмбли («Embley») (домом Флоренса Найтингейла) [2,  с. 378]. 

В комментарии к рассказу «Герцогиня Гемптонширская» («The Duches 
of Hamptonshire») указывается, что герцог Гемптонширский не жил в 
графстве, имя которого он носил. Он владел Бэттонским замком (Batton 
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Castle). Его можно найти на карте Уэссекса, что в реальности является 
поместьем Тотенхэм (Tottenham House), которое находится на юго-востоке от 
Марльборо (Marlborough) [2, с. 379]. 

Реальностью является также и тот факт, что в Англии действительно 
существовал клуб «The Dorset Natural History and Antiquarian Field Club». 
Первоначально свои заседания они проводили на самом деле в старом музее 
на улице Тринити (Trinity Street), в Дорчестере. В 1884 году был открыт 
современный музей графства (the present County Museum). Гарди также был 
членом этого клуба и часто посещал важные собрания [2, с. 376]. 

Таким образом, взяв реальные факты из английской сельской старины, 
соединив свои сюжеты с атмосферой своего неповторимого Уэссекса, Гарди 
поместил их в рамки традиционного, возникшего еще в средневековой 
литературе, способа повествования обрамленного сборника новелл. Столь 
необычное соединение дало высокие художественные результаты: цикл 
Гарди необычен и интересен и отличается богатство тематики и стиля. 
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Аннотация. С терминами налогообложения студенты-экономисты знакомятся на 

занятиях при изучении дисциплин по специальности и в процессе самостоятельной работы. В 
статье дан анализ принципов отбора терминологического материала в подготовленном к 
печати «Русско-казахском налоговом терминологическом словаре». 
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пошлина. 

 
Приступая к изучению основ налогообложения учащийся, как правило, 

обращается за помощью к словарю экономических терминов. Однако поиск и 
нахождение нужной информации занимает слишком много времени из-за 
большого объема словаря, отсутствия его связей с конкретным материалом 
учебника. Поэтому для обеспечения адекватного понимания читаемого 
необходимо рассмотреть вопрос о создании учебного словаря-минимума, 
который мог бы выполнять не только роль справочника по раскрытию 
значения новых терминов, но и определял минимум лексики для ее активного 
усвоения в процессе выполнения различных дидактических упражнений. 

Учебный словарь – это не просто справочник, дающий определенные 
сведения о значении слов-терминов, это учебное пособие, на основе которого 
осуществляется усвоение основных категорий и понятий изучаемой науки. 
Основная цель учебного словаря-минимума состоит в концентрации той 
части профессиональной лексики, которая составляет понятийное ядро 
изучаемой темы учебника и которой должен активно овладеть учащийся на 
конкретном этапе обучения. Наряду с лексикой активного усвоения в словарь 
должна войти и лексика, предназначенная для рецептивного усвоения, 
которая необходима для понимания читаемого материала учебника. 

В составе словаря языка науки выделяют три самостоятельных слоя 
лексики: общеупотребительную, общенаучную, специальную (терминоло-
гическую). 

В общеупотребительную лексику входят лексические единицы, упот-
ребляющиеся в любом функциональном стиле общелитературного языка, 
составляющие нейтральный пласт специального текста или специальной речи. 

Общенаучная лексика включает лексические единицы, с помощью 
которых характеризуются явления и процессы в самых разных научных 
областях независимо от профиля специальности. 

Терминологическая лексика представляет собой совокупность 
специальных наименований, объединенных в отдельные микросистемы. 
Термины составляют лексико-семантическое ядро языка науки и являются 
его наиболее информативной частью [1].  

 
Нами разработан и подготовлен к печати «Русско-казахский налоговый 
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терминологический словарь», который можно использовать как учебное 
справочное пособие преподавателям и студентам вуза, колледжа. 

Отбор терминологического материала предполагает обоснование 
правомерности выделения термина в качестве особой единицы отбора и 
связан с определением его лингвистической сущности.  

В данном исследовании вслед за Б.Н. Головиным под  термином 
понимается слово или подчинительное словосочетание профессиональной 
сферы употребления, являющееся наименованием специального понятия в 
определенной области науки и требующее дефиниции [2]. 

За единицу отбора принимается значение (слова или словосочетания), 
соотносимое с одним понятием, закрепленным и функционирующим в сфере 
налоговой деятельности. 

В современной лингводидактике утвердились следующие принципы 
отбора: частотный, тематический, стилистической неограниченности, семан-
тической ценности, словообразовательной способности, сочетаемостных 
возможностей. 

Установление коммуникативного значимого терминологического ядра 
проводилось прежде всего на основе употребительности, включающий в себя 
критерии частотности и распространенности. Под частотностью в лингво-
дидактике понимается суммарное количество употребляемой языковой 
единицы в тексте или совокупности текстов. Однако такая частотность 
терминов пока не установлена. В связи с этим нами была использована 
субъективная частотность, выявленная в процессе экспериментальной работы 
с информантами-специалистами, которым было предложено выписать на 
основе интуиции из терминологических словарей по экономике те термины, 
которые составляют базовый минимум для будущего специалиста. 

С целью выявления распространенности терминологической единицы 
нами произведено апплицирование терминологических словарей, предмет-
ных указателей учебников по специальным дисциплинам, предназначенных 
для студентов экономического профиля. Этот принцип широко применяется 
в практике составления лексических минимумов на основе совмещения 
существующих списков, дающих определенное представление о количест-
венной характеристике термина.  

Считая необходимым использование принципа семантической ценнос-
ти при отборе терминологического минимума, в качестве одного из основных 
принципов была выдвинута коммуникативная ценность терминологической 
единицы.  

Реализация принципа коммуникативной ценности возможна и эффек-
тивна в сочетании с принципом лексической сочетаемости терминологии-
ческих единиц. Связь этих двух принципов отражает одну из важных 
системных особенностей лексики – связь явлений лексической синтагматики 
и парадигматики. 

В соответствии с данным принципом при решении вопроса о 
включении термина в словарь-минимум отдавалось предпочтение терминам с 
широкими сочетаемостными возможностями. Так, термин пошлина обладает 
широкой сочетаемостной способностью. Сравните: пошлины – антидемпин-
говые, ввозные, импортные, внешнеторговые, государственные, золотые, 
вывозные, компенсационные, патентные, транзитные и др.; пошлина (на 
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что?) на документы, на дарения; пошлины (чего?) таможенного тарифа; 
возврат (чего?) пошлины; надбавка (к чему?) к импортной пошлине и т. д. 

Важную роль в разработке СМТН (словаря-минимума терминов нало-
гообложения) играет такой принцип, как представление терминологической 
микросистемы с её основными характеристиками. Принцип представления 
терминологической микросистемы означает, что минимум не есть ограни-
ченный в учебных целях набор единиц определенного уровня языка, в 
частности терминологического пласта русской лексики. Отобранный тер-
минологический материал должен отражать взаимосвязи терминологической 
единицы, характерные для всей лексико-семантической системы языка, 
представлять термины как элементы единой подсистемы. 

Реализация этого принципа осуществлялась на основе следующих 
критериев: 1) степени представленности основных тематических групп в ТН;  
2) учета системных связей термина на уровне языка – синтагматических, 
парадигматических и деривационных. 

В результате произведенного отбора были выделены такие темати-ческие 
микросистемы: «налог», «налогообложение», «налогоплательщик», «государст-
венный налог», «налог на товар», «налоговая юрисдикция», «налоговые льготы», 
«доход», «платежи», «таможенная пошлина», «ценные бумаги». 

Также при отборе нами учитывалась терминообразующая активность 
единиц, то есть соотношение словообразовательной ценности термина и его 
продуктивности, в соответствии с которым в первую очередь включались 
термины, обладающие высокой словообразовательной способностью. Это 
такие термины, как гарант (гарантия, гарантирование, гарантийный, гаран-
тированный, негарантированный, гарантировать); лицензия (лицензиар, 
лицензиат, лицензирование, лицензионный); налог (налоговый, неналоговый, 
наложить, налогать, налогоплательщик, налогообложение, налогоспособный, 
налогоспособность); экспорт (реэкспорт, экспортный, экспортер, экспортёр-
ский, экспортирование, экспортировать); тариф (тарифный, тарификация, 
тарификационный, тарифицировать) и т.д.  

Отбор ТН проводился на основе строго определенного круга 
источников. В настоящем исследовании в связи с поставленными задачами 
были использованы следующие словари: «Русско-казахский толковый 
экономический словарь предпринимателя» Ж.М. Аяповой, Е.М. Арынова, 
Алматы, 1993г.; «Рыночная экономика. Русско-казахский толковый словарь-
справочник» под редакцией М.Р. Насыровой, Алматы, 1995г.; «Налоговый 
терминологический русско-казахский словарь-справочник» под редакцией 
М.Т. Оспанова, Алматы, 1996 г. 

На основе наложения полученных списков терминов, определенных 
путем апплицирования терминологических словарей, предметных указателей 
основных учебников по специальности, путем выписывания случаев 
употребления терминов в периодической печати, был установлен исходный 
словник терминов, усвоение которых целесообразно для овладения навыками 
и умениями чтения специальной литературы с целью получения нужной  
информации и пользования терминами налогообложения в специальной 
языковой коммуникации.  
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К.К. Биалиева, Г.М. Кабдулова 
ОҚУ МАҚСАТТАРЫНДА ЕКІ ТІЛДІ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІКТІ ӘЗІРЛЕУ 

 
Экономист-студенттер салық салу саласына байланысты терминдермен кәсіби пәндерді 

оқу кезінде және өзіндік жұмыс үрдісінде танысады. Мақалада баспаға дайындалған «Салық 
саласы бойынша орысша-қазақша терминдер сөздігіндегі» терминологиялық материалдарды 
іріктеу қағидаттарына талдау жасалған. 

Түйін сөз: лексика, салық, салық салу, сөздік, маман, термин, баж салығы. 
  
 

K.K. Bialieva, G.M. Kabdulova 
DEVELOPMENT OF A BILINGUAL DICTIONARY-MINIMUM FOR TRAINING 

PURPOSES 
 
Students of Economics learn the terms of taxation in the disciplines of the specialty and 

during their independent work. The article analyses the principles of selection of terminological 
material from «Russian – Kazakh dictionary of tax terminology» which is being prepared for printing.   

Key words: vocabulary, tax, taxation, glossary, specialist, term, duty.   
 
 
 

УДК 811.512.122 
 А.С. Ниетова - аға оқытушы, 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ  
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БАЙҰЛЫ ЭТНОНИМІНІҢ ТАРИХЫ 

 
Андатпа. Мақалада Кіші жүз бірлестіктеріне тән этнонимдік материалдар негізінде 

Батыс Қазақстан өңірі этнонимдерінің, соның ішінде Байұлы этнонимінің қалыптасу тарихы 
сөз болады. 

Түйін сөз: этоноим, Алшын, Кіші жүз, тайпа, Әлімұлы, Байұлы, жазба деректер, ру-
тайпа, атау, мағына, сөз, тарихи жазбалар, Азия халықтары, шежіре, аңыз, ұрпақ, жазба 
деректер. 

 
Соңғы  кездері қазақ тіл білімі ғылымында этнолингвистикалық, 

психолингвистикалық, лингвомәдени және метамәдени, т.б. зерттеулер 
кеңінен жүргізілуде. Аталған мәселелер отандық ғалымдар Ә.Қайдар, 
Р.Сыздық, Т.Жанұзақ, Ж.Манкеева, Н.Уәлиев, Э.Сүлейменова, Б.Момынова, 
Ш.Б.Сейітова еңбектерінде жан-жақты зерттеле бастады. Десек те Кіші жүз 
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бірлестіктеріне тән этнонимдердің зерттелуі әлі де болса кешеуілдеп келе 
жатыр. Осыны ескере отырып Батыс Қазақстан өңірі этнонимдерінің, соның 
ішінде Байұлы этнонимінің қалыптасу тарихына тоқталуды жөн санадық. 

 Этнонимнің (атау) пайда болуы, мағынасы сөйлеу қызметі аясында 
пайымдауы әр түрлі тілдік тұлғада көрініс табады, әрі ол түрлі этно, - лингво  
және метамәдени факторларға қатысты болады.  

Қазіргі Батыс Қазақстан облысының территориясын ерте дәуірлерден  
Кіші жүз ұлысы, соның ішінде Байұлы, Жетіру тайпа бірлестіктері мен 
Әлімұлының кейбір рулары жайлағаны белгілі.  

Байұлы - қазақ халқын құраған тайпалардың бірі, шежіре бойынша 
Кіші жүздің құрамына еніп, Алшын одағына кіреді. Алшын Кіші жүздің 
басында тұр, қазақ аңызы бойынша ол Алаш ханның баласы. Алаш ханның 
үш ұлы болған, үлкені – Әлім. Одан Әлімұлы бұтағы өрбиді. Әлімұлы 
ежелден аға ұрпақ санатында, оның рулары орданың үлкені деп есептеледі. 
Алаш ханның ортаншы баласы Қадырқожаның он екі ұлы болған, сол себепті 
еркек кіндікті балаға бай,  ұлға бай аталған. Сөйтіп содан он екі ата Байұлы 
ұрпағы тараған. Ал кенже баласынан жеті ұл туып, Жетіру ұрпағын құрайды 
деген аңыз бар [1]. 

Алайда аңыздан гөрі қазақ тарихын зерттеген ғалымдар пікіріне 
сүйенсек, Тевкелев: «Кіші Орда тек алшын тайпасынан тұрады, ал «алшын 
екіге, яғни қаракесек пен байұлына бөлінеді», ал ұсақ та әлсіз жеті руды 
Тәуке хан бір топқа біріктіріп, алшынға қосқан», - дейді. Алшындардың 
Әлімұлы мен Байұлы руларынан құралатынын, шағын жеті руды Тәуке 
біріктіріп, Кіші Орда құрамына енгізгенін Левшин де растайды [2]. 

Байұлы этнонимі түркі қағанаты кезінен бергі жазба деректерде жиі 
кездеседі. Орхон-Енисей жазбаларында Байырқу, ал Таң империясының 
жылнамаларында Байегу деп аталады. Байұлы алғашында Теле бірлестігінің 
құрамында болған. Түркі қағандығы оларды бағындырған соң, әуелі               
1- Шығыс Түркі қағандығының, кейін 2 - Түркі қаған-дығының құрамына 
енеді. Қытай деректері олардың Канганьхэ өзенінің (Канганьхэ өзенінің 
қазіргі атауы әлі анықталмаған, шамасы Селенганың жоғарғы аңғары болуы 
керек.) бойын мекендегенін айта келіп: “бәрі де ауқатты, 60 мың адамы бар, 
10 000 әскер шығара алады” деп жазады.  

Түркі қағандығы кезінде Әлімұлы құрамында болған 9 ата Байұлы 
тайпасының бірігу-ыдырау үрдістерінің салдарынан олардың қаншасының 
қазақ топырағына табан тірегенін, қаншасының басқа жұрттың арасына 
шашылып кеткенін анықтау қиын. Дегенмен, байырғы байырқу-баегулердің  
негізгі бөлігі Қазақстанның батыс аймағын мекендеп, ноғайлы тұсында 
алшын бірлестігінің құрамында болған. Ал Ноғай ордасы ыдыраған кезде 
алшын, алтыауыл, жембойылық ноғайлының басты жұртының бірі тамалар-
мен бірге қазақ хандығының құрамына енген Байұлы жайлы деректер 18 ға-
сырдың 1-жартысынан бастап орыс әкімшілігінің құжаттарында жиі ұшыраса 
бастайды. Оны 12 ата Байұлы (кей тізімдерде 13 ата) деп көрсетеді. 
«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясында «Байұлы құрамына шеркеш, ысық, 
есентемір, байбақты, беріш, адай, алтын-жаппас, тана, алаша, масқар, таз, 
қызылқұрт рулары енеді», - деп көрсетілген. Алтын мен жаппас бір ру 
ретінде бірге аталады [3]. Ал кейбір мәліметтерде 13 ата деп көрсетілу 
себебін Б.Қойшыбаев былай түсіндіреді: «Жекелеген зерттеушілер, «Он екі 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%85%D1%8D&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%85%D1%8D&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0
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ата Байұлы» деп келетін құлаққа сіңісті қалыптасқан тіркеске қарамастан, қосақ-
талған атауды екіге бөліп, он үшінші ата ретінде алтын руын жеке атайды» [1]. 

Байұлы этонимінің тарихы тереңде жатқанын көптеген ғалымдар 
еңбегінен кездестіре аламыз. Солардың бірі Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 
доценті Ғ.А.Меңілбаев түркі академиясы сайтында жарияланған «Қазақтың 
«бай» ұғымы мен ру-тайпаларының тарихы» мақаласында: «Құрамында 
«бай» сөзі бар ру-тайпа аттары Орта Азия мен Солтүстік Азия халықтарының 
көбінде кездесіп отыратынын Бая және Бай түбірлі этнонимдердің тұңғыс-
маньчжур, маңғол, түркі халықтарында кеңінен тарағанымен байланыс-
тырады. Ғалым эвенкілерде  Бая-ки, Бая-шин, Бая-гир (ру), эвендерде Бая-
шин, Бая-ки (ру),Ульчи мен орокилерде Бая-усе-ли (ру), орочи мен 
нанайларда Бая (ру), маньчжурларда Бая-ра (ру), гиляктарда Баи-л (ру), 
маңғолдарда Баи-т (ру), Бая-у-д, буряттарда  Баян-дай, якуттарда Баи-д (ру),  
ұйғырда  Бае-гу (тайпа), ал  Енисей өзенінің төменгі жағындағы  энцілерде, 
Бай-гадо (ру) Енисейдегі Кеттерде (кайбол) сияқты атаулардың жиі 
кездесетініне назар аудара келе, біздің Байұлы тайпасының аты да осылармен 
тектес болуы ықтимал», - деген қорытынды жасайды.  Сонымен қатар «бай» 
сөзі арқылы жасалған этноним, топоним және антропонимдер қазақ, өзбек, 
қырғыз, башқұрт, якут, ұйғыр сияқты түркі халықтары тілде-рінде ежелгі 
заманнан қолданыл-ғанына тоқталады. Орхон жазбаларында Байир-ку, 
ұйғырларда  Баегу болса, IX-XI ғасырлардағы Қият тайпаларының бірінің аты – 
Байандур екенін, осы сипаттағы этнонимдер қазақ тілінде Байшора, Байсын, 
Байұлы болып келсе, якуттарда Баид түрінде кездесетінін атап көрсетеді [4]. 

Ертеде түркі тектес тайпалардың Азияда әрі-бері ауысып, бір орыннан 
екінші орынға орналасып отырғаны И.И.Крафт, А.Левшин, В.В.Радлов, 
Мейер, Ш.Уәлиханов, М.Тынышбаев, Б.Қойшыбаев және т.б. ғалымдардың 
еңбектерінен белгілі. «Бай түбір сөзі арқылы жасалған этнонимді 
иемденгендердің бір  тобы Азияның шығысы мен солтүстігінде, екінші тобы 
орта бойында мекен еткені шындыққа жақын.  Бұған назар аударсақ, бай сөзі 
арқылы жасалған этнонимдердің архетипі көне дәуірге, атап айтқанда, Алтай 
дәуіріне тән болар деген тоқтамға келеміз», - деген Ғ.А.Меңілбаев пікірімен 
толық келісеміз [4]. Себебі  «Бай» сөзі ру-тайпа аты ретінде алғаш рет б.э. 
бұрынғы 694-250 жылдардағы қытай жылнамаларында Алтайда өмір сүрген 
динлиндер тайпасының атымен байланысты танылады. Олардың бір бөлігі 
Байди аталған, ал бай екі түрлі мағынада «солтүстік» және «ақ» мағынасында 
көрсетілген.  Бай сөзінің көне лексикалық мағынасы сол Алтай дәуіріне тән 
сөздердің мағынасын аңғартатынын, өйткені, бұл сөздің қазіргі мағынасы 
мен бұрынғы мағынасының (солтүстік және ақ) арасында ешбір жуықтық, 
жақын байланыс білінбейтінін, ал  қазіргі  ру, тайпа және кісі аттарында 
келетін бай сөзінің мағынасы соңғы дәуірлердегі жағдаймен байланысты 
екенін Т.Жанұзақ еңбектерінен де кездестіреміз [5]. Ал Р.Г.Кузеевтің 
монографиясында «баюлы» (бурзянский род), племя таз (таз, тазлар), племя 
байлар, Тана, Байулы / род-Бурзян /, Масқар/ род-племя Катай, Ногай-бурзян, 
12 биев бурзян т.б. ру-тайпалардың атаулары көрсетіліп, оларға ғылыми 
талдау жасалады. Ғалым башқұрт құрамында жоғарыда аталған рулар мен 
тайпалардың бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болғанын айтады және осы 
еңбекте Байұлы құрамында кездесетін Тана, Таз, Масқар ру-тайпаларының 
атауларына да тоқталады [6]. 
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Ақселеу Сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы» еңбегінде Байұлы 
атауының шығу тарихы Кіші жүз Алшынның ортаншы ұлы Қыдырқожаның 
малды адам болғаны, соған орай жұрт «байеке», «бай» деп атағаны, 
сондықтан ұрпағының «Байұлы» атанып жүргені туралы айтылады [7]. 

Қаржаубай Сартқожаұлының «Байырғы түрік жазуының генезисі» 
еңбегіне сүйенсек, «bajyr-quu» (байырқу - тайпалық одақ), байырқуды  
байұлы одағы деген жағдайда [8], «bai» (бай), байұлының атауына негіз 
болған атау болуы мүмкін деген қорытынды жасауымызға болады. 

Ғалымдарымыздың қайсысының пікіріне сүйенсек те «Байұлы» 
этнонимі тарихының тамыры тереңде жатқанын анық дәлелдейді.  
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ИСТОРИЯ ЭТНОНИМА БАЙУЛЫ 

 
В статье рассматривается история формирования энтонимов Западно-Казахстанского 

региона, в том числе этнонима Байулы на основе этнонимических материалов, свойственных 
объединениям Младшего жуза.  

Ключевые слова: этоноим, Алшын, Младший жуз, племя, Алимулы, Байулы,  
письменные сведения, род, название, значение, слово, исторические записи, народы Азии, 
родословная, легенда, потомок. 
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In this article is regarded the formation of the West Kazakhstan region ethnomym history including 

Bayuly ethnonym on basis of the etnonim materials which was  built in  the Junior Horde union. 
Key words: ethnonym, Аlshyn, Junior Zhuz, the Tribe, Аlimuly, Baiuly, written information,   
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PRAGMATIC ASPECT OF THE NEWSPAPER STYLE 
 
Abstract. Newspapers play an important role in our lives as they keep us aligned with up-to-

date realia, provide facts and add to shaping a modern world view. When journalists refer to their 
work as to “the first draft of history”, they assume writing “hot news” newspaper articles. 

A newspaper is means of communication and a powerful tool of persuasion and these are the 
two properties that distinguish the newspaper style from scientific or belles-lettres styles. Newspaper 
texts perform two functions: informative and regulative; interaction of these assures two specific 
characteristics of information transfer – standardized speech on one hand and expressiveness on the 
other. Writing an article is to be compliant with certain standards and rules and this feature supports 
informative function whereas presence of regulative function is explained by author’s ultimate goal to 
express his point of view through influencing on addressee’s emotions. Delivering both functions 
specifically stipulates the focus on pragmatics in newspaper articles as well as mass media in general. 

Key words:  pragmatics, newspaper, linguistic functions, world picture, emotive function, 
cpnnotative function, phatic function, text structure.   

 
Definition of pragmatics is interpreted in different ways; however, we would 

like to highlight several of them. 
As stated by George Yule (1996:3), “Pragmatics is the study of meaning as 

communicated by a speaker (or writer) and interpreted by a listener (or reader); 
“Pragmatics deals with the factors that govern our choice of language in 

social interaction and the effects of our choice on others.” (David Crystal, 
1995:81). 

Nina D. Arutyunova mentions that pragmatics “studies the behavior of 
characters in real communication processes (1985:3). 

Ultimately, pragmatics is a linguistic discipline that studies the ability of 
language speakers to express their intentions as well as perceive the intentions of a 
talker by means of separate words or syntactic structures utilized depending on 
certain context or a situation. Also, it studies methods for creating specific attitude 
towards a subject matter. 

The following linguistic means are the object of study in pragmatics: deictic 
expressions, anaphors, irony, idioms, metaphors, etc. 

Pragmatic aspect of an utterance (or a text) embraces multiple aspects. 
Among all others the attitude of an author to an addressee is considered as most 
obvious and leading aspect. However, other aspects are also important and are 
worth mentioning. The following issues are the focus of interest in pragmatics: 
linguistic mechanism of pragmatics performance, linguistic functions, forms of 
pragmatic content delivery; verbal and non-verbal means of newspaper pragmatics 
execution (i.e. exclamations vs. caricatures). All listed means, both explicit and 
implicit, serve to purvey a certain attitude towards an article, which is an ultimate 
destination point of a journalist. 

It is hard to over evaluate the importance of expressive (emotive) function, 
as it focuses on addressee and, at the same time, reveals the author's emotions and 
reflects his/her evaluation of the subject. However, one cannot deny that some 
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emotions have nothing to do with the content of a text as thunder the influence of 
external factors, like bad mood, unsuitable environment, tiredness and so on. This 
is why expression cannot be equivalent to pragmatics since the latter is a far more 
complicated notion. It is means of gaining the objectives of pragmatics. 

In newspaper style, expressive function is widely used in all sorts of articles, 
be it an editorial, commercial, gossip column or an obituary as well as in headlines 
and basically to render facts. The author expresses personal attitude towards the 
subject by "pulling right strings" of a reader's emotions. 

See the examples: 
“Barclays Cuts 2,000 “Casino” Jobs” (The Sunday Times, February, 2013); 

“Whistleblowing Laws to be Revamped” (The Guardian, February, 2013) 
Connotative function of newspaper language conveys a direct and most 

impressive focus on a reader. This feature is rendered through imperatives as part 
of volitive linguistic structures calling for response action. Imperative structures 
express an order, getting an addressee to implement/ stay away from implementing 
a verbal act, which is a core message of a phrase. 

Example: “Subscribe to the Guardian Weekly - a unique digest of the week's 
news delivered to your door - and receive four issues free!” (The Guardian, 
February, 2013)  

As it was mentioned above, the most obvious feature of connotative function 
is focus on a reader or so-called “factor of Addressee”. In practice, the factor of 
Addressee is always related to the factor of Addresser, for it is the Addresser’s 
message that a reader is supposed to perceive. This interrelation lies in the essence 
of pragmatics in general. 

Phatic function is commonly seen in typewritten texts and socio-political 
topic raising articles. The phatic function is what keeps the channels of 
communication. In newspaper articles it is associated with almost complete 
sacrifice of informative side in an utterance. At the same time, it appeals to public 
social unity, creates an air of friendliness and sustains stereotypic attitude. This is 
reached by using certain set phrases that do not bear much content, still existing by 
themselves. Typical expressions are “Good morning”, “You don’t say so”, “of 
course” have minimal content and serve the key purpose – to converse. 

A good example of phatic function in a newspaper text would be a piece of 
speech USA President, Barack Obama gave on November 7th, 2012 after winning 
the second term. 

“ …To the best campaign team and volunteers in the history of politics – the 
best – the best ever – some of you were new this time around, and some of you have 
been at my side since the very beginning. 

But all of you are family. No matter what you do or where you go from here, 
you will carry the memory of the history we made together...” (The Guardian. 
November 2012) 

Another way to capture an addressee’s attention is focusing on the shape of 
an utterance, which serves to attract, tune on desired emotional mood and 
ultimately mould a corresponding Addressee’s attitude to the text. All these 
objectives can be reached through poetic function. Below you may see a typical 
example of delivering pragmatics by means of poetic function: 

“Should I Stay or Should I Go?: Daytime Television Bosses Play Musical 
Chairs” (The Guardian, February 2013) 

http://oas.guardian.co.uk/5c/www.guardian.co.uk/oas.html/L27/61876934/BottomRight/Guardian/subs_weekly_packshot/subs_weekly_packshot.html/32635152464645666a396b41422b4977?http://www.guardian.co.uk/weekly/subscribe?INTCMP=ILCNETIMG7875I
http://oas.guardian.co.uk/5c/www.guardian.co.uk/oas.html/L27/61876934/BottomRight/Guardian/subs_weekly_packshot/subs_weekly_packshot.html/32635152464645666a396b41422b4977?http://www.guardian.co.uk/weekly/subscribe?INTCMP=ILCNETIMG7875I


 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

234 

Focus on efficient rendering of contextual information. A peculiar feature of 
newspaper style pragmatics is that is can be reached by implementing specific 
linguistic functions and stylistic approaches as well as structuring an article in a 
way a Reader can get the most of its content just by throwing a glance on a page. 
Defining specific text structure is a tool, successfully utilized by journalist of most 
contemporary newspapers. First and foremost condition here is rendering the key 
message and most of the article content at a minimal concentration and attention 
conveyed by a reader. 

Notwithstanding to the abundance of ways of executing essential objectives 
of pragmatics, i. e. creating specific attitude of a Reader and ensuring interrelation 
between the Addresser and  the Addressee, a non-native speaker struggles to 
perceive pragmatic targets adequately and in full measure. The ground for that is 
basically the difference Addresser and Addressee’s linguistic world pictures. 
Therefore, studying a foreign language on a professional level should encompass 
the features of rendering pragmatics in a live speech. This is successfully achieved 
by including the study of original newspaper articles. 

Since standardization and expressiveness are two basic characteristics 
combined in a newspaper style, the role of pragmatics is way more obvious in this 
specific style as in any others. Producing an influence on an Addressee through a 
number of stylistic functions and approaches is an essence of pragmatics, which 
totally fits the major goal of any article. 

A high-level categorization of pragmatic delivery is comprised by though 
not limited to the following features: expressive (emotive) function, connotative 
function, phatic function, poetic function, efficient rendering of contextual 
information. However, a non-native language speaker may be significantly less 
subject perceiving a newspaper article target message due to the discrepancies in 
linguistic world pictures with Addresser.  
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З.Ж. Аманбаева, Т.Е. Прохорова 
ГАЗЕТ СТИЛІНІҢ ПРАГМАТИКАЛЫҚ АСПЕКТІ 

 
Бұл мақалада прагматиканың негізгі ұғымдары және де осы құбылыстың газеттік 

стильдегі рөлінің түсіндірмесі көрсетілген. Газеттік мәтіндер саласындағы белгілі процестерді 
көрсету мақсатында бертінде шығарылған газеттерден алынған тиісті мысалдар келтірілген 
прагматиканың негізгі стилистикалық функциялары мен өзекті мақсаттарға жету әдістері 
жайлы жиынтық ақпарат ұсынылады.  

Түйін сөз: прагматика, газет, тіл атқарымдары, дүниежүзілік көрініс, эмотивтік 
атқарым, коннотативтік атқарым, фатикалық атқарым, мәтін құрылымы 

 
 

З.Ж. Аманбаева, Т.Е. Прохорова 
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГАЗЕТНОГО СТИЛЯ 

 
В настоящей статье представлены основные понятия прагматики и дано объяснение 

роли этого явления в газетном стиле. Предлагается сводная информация об основных 
стилистических функциях и способах достижения ключевой цели прагматики вкупе с 
соответствующими примерами из недавних газетных выпусков для демонстрации действия 
конкретных процессов в среде газетного текста. 

Ключевые слова: прагматика, газета, языковые функции, картина мира, эмотивная 
функция, коннотативная функция, фатическая функция, структура текста. 
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ДРАМАТУРГИЯ РОБЕРТА БЕРНСА:  
КАНТАТА «ВЕСЕЛЫЕ НИЩИЕ» 

 
Аннотация. В произведение особого  рода – кантата великого шотландского  поэта   

Робертом Бернсом «Веселые Нищие» /1784/. Это музыкальная пьеса,  связанная с жанром так 
называемой «балладной оперы», созданной в начале XVIII века английским драматургом  
Джоном Геем в его «Опере нищего». Бернс  развивает эту традицию, и на основе  фактов своей 
биографии и собранных им народных песен представляет полную драматизма, остроумия и 
веселья пьесу, где семь веселых бродяг, собравшихся в кабачке в Мохлине рассказывают  о себе 
и поют каждый свою песню. Контраст между бедностью и бездомностью и их непритворным 
весельем прекрасно обозначен Бернсом. Позднее, в XX веке, жанр «балладной оперы» был  
использован великим немецким драматургом и реформатором театра Бертольдом Брехтом. 

Ключевые слова: кантата, баллада, опера, песни,  фольклор, зонги. 
 
Роберт Бернс – великий шотландский поэт, признанный мастер лирики – 

патриотической, политической, любовной, философской. Он отдал дань и 
эпическому жанру – в своих балладах и в основанной на фольклорных 
источниках поэме «Тэм О’ Шентер», а также сатире – острых эпиграммах и 
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сатирических эпитафиях. Наряду с эпосом и лирикой, в наследии Бернса есть 
и опыт третьего рода художественной литературы – драмы. Это его пьеса в 
стихах «Веселые нищие» («Jolly Beggars»). 

Драматизированное повествование было хорошо знакомо Бернсу. 
Народная и литературная баллада, к опыту которой он обращался, делится на 
лиро-эпическую и лирико-драматическую баллады, и вторая из них строится 
как пьеса, обычно без ремарок, и представляет собой сценический диалог. 
Так построены некоторые лирические стихи Бернса – «Ночной разговор» или 
знаменитый «Финдлей». У Бернса есть маленькая поэма «Две собаки», где 
повествование ведется как разговор двух смышленых животных. «Два 
добрых пса, два вечных друга» - породистый пес лорда Цезарь и сельский пес 
Люат, принадлежащий крестьянину – пахарю и поэту, ведут неспешную 
беседу о нравах и жизни людей. Социальная жизнь богачей и бедняков 
предстает через восприятие естественным разумом животного – этот 
художественный прием очень удался Бернсу. В жизни людей псы, 
простодушные и наблюдательные философы, находят много несообразного и, 
благодарят судьбу, создавшую их собаками, а не людьми. Эта «сказка», как 
назвал ее Бернс, была дорога ему: Люатом звали его собственную любимую 
собаку, гибель которой и натолкнула его на замысел написать такое 
произведение. Это ранние стихи Бернса: именно они открывали и первое 
издание его стихов 1786 года и два последующих сборника стихов поэта. 

«Веселые нищие» создавались приблизительно в то же время: пьеса  
датируется 1784-1785 годов. При жизни автора она не была издана и осталась 
в рукописи. Впервые она вышла отдельным изданием в Глазго в 1799 году, 
через три года после кончины Бернса. Затем последовали издания Стюарта 
(1801 и 1802), Кромека (1808). Первоначальное название произведения, 
данное Бернсом, - «Любовь и Свобода»(«Love and Liberty»). Оно было 
восстановлено в трехтомном собрании сочинений Бернса в издании Кинсли, 
вышедшем уже в ХХ веке, в 1968 году. Однако, за пьесой закрепилось 
название «Веселые нищие», данное автором позднее. 

«Веселые нищие» - произведение музыкальное, все стихи в нем имеют 
свою мелодию. Авторское обозначение жанра – КАНТАТА. В то время под 
кантатой понимался цикл песен, которые были написаны от лица нескольких 
лирических героев. Эти персонажи были объединены местом действия и 
ситуацией и песня каждого из них сопровождалась РЕЧИТАТИВОМ: в нем 
давалась краткая характеристика исполнителя песни. Кантата была 
разновидностью жанра, созданного в Англии в ХVIII веке и получившего 
огромную известность и успех. Это была так называемая «БАЛЛАДНАЯ 
ОПЕРА» - музыкально – драматический жанр, созданный английским 
драматургом Джоном Гаем в 1728 году, когда он поставил свою знаменитую 
«Оперу нищего» («The Beggar’s Opera»). Ее успех был так велик, что 
заслонил схожее произведение английского драматурга Рамзея «Счастливые 
нищие» («Happy Beggars»), созданное в 1724 году. В английской драматургии 
и на английской сцене была создана оригинальная музыкально-
драматическая  поэтическая традиция, на которую и опирался Роберт Бернс в 
своих драматургических исканиях. 

Жанр «балладной оперы» был основан на том, что драматическое 
действие в нем сопровождалось комическими ариями и пародией на 
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популярные песни и модную итальянскую оперу. Эффект комического 
создавался, когда персонажи в процессе сценического действия вдруг 
запевают песню – на знакомую, узнаваемую зрителями мелодию. Она 
сопровождает развитие событий, позволяя взглянуть на них с иной стороны. 

В «Опере нищего» Джона Гэя изображалась жизнь лондонского дна и 
главными героями были вор и грабитель Мэкхит, скупщик краденного Пичем 
и его дочь Полли, ставшая женой Мэкхита. Все персонажи изображались без 
прикрас, преступный мир был лишен привлекательности, но живой диалог был 
приправлен циничным юмором, и это придавало пьесе веселость. В основе 
сюжета была не только криминальная деятельность  Мэкхита, в конце концов, 
приведшая его на виселицу, но и его похождения. Он оказывается многожен-
цем, что создает в финале неотразимо комическую сцену: к нему прямо в 
камеру смертников является столько жен с детьми, что выведенный из себя, 
Мэкхит упрашивает тюремщиков скорее вести его к месту казни. Спектакль 
завершается монологом старого нищего, который утверждает, что нравы 
высшего света мало чем отличаются от нравов преступного мира и порою 
трудно понять, подражают ли преступники джентльменам – или наоборот. 

Созданная в ХVIII веке традиция «балладной оперы» благополучно 
пережила века и в ХХ веке воплощена великим немецким поэтом, 
драматургом и реформатором театра Бертольдом Брехтом в его драме 
«Трехгрошовая опера» (1928) – на сюжет Джона Гэя, а затем в прозаическом 
произведениеи «Трехгрошовый роман» (1934).Стилевые особенности драм 
Брехта и сущность его реформы в театре связаны с опытом «балладной 
оперы»: действие в его пьесах сопровождают зонги – особые арии и песни, 
комментирующие действие. Драматург и поэт, Брехт написал большинство 
текстов зонгов сам. 

В традиции этого музыкально-драматического жанра одна из ступенек 
развития – это кантата Роберта Бернса. В отличие от «балладной оперы», 
кантата не предполагает сценического воплощения. Но песни и арии кантат 
могут исполняться. В «Веселых нищих» это песни, которые поэт собирал 
повсеместно, песни, знакомые ему с детских лет. 

Кантата «Веселые нищие» переводилась на русский язык неодно-
кратно. Переводы С.Маршака, П.Вейнберга, поэта Эдуарда Багрицкого были 
озаглавлены «Веселые нищие», перевод С.Петрова – «Голь Гулящая». 
Переводчикам в значительной мере удалось передать музыкальность, 
выразительность языка и колорит оригинала. 

Место действия кантаты – кабачок в Мохлине, принадлежавшей миссис 
Гибсон по прозвищу «Киска Нэнси» (Poosie Nansie), где проводили время и 
бедняки из окрестных деревушек, и бродяги и нищие. Бернс заглядывал сюда 
нередко – со своими тогдашними друзьями Джоном Ричмондом и Джеймсом 
Смитом. Джеймс Смит был шестью годами моложе Бернса, но это не мешало 
им крепко дружить и понимать друг друга. Джеймс Смит – сын небогатого 
купца, он жил в Мохлине, где сам одно время торговал тканями и был 
совладельцем ситценабивной фабрики. Именно ему Бернс заказал свадебный 
подарок – шаль для своей невесты Джин Армор. Именно к Джеймсу Смиту 
обращено «Послание к другу», одно из самых сердечных и искренних  
стихотворений Бернса о дружбе. Позднее Джеймс Смит разорился и уехал на 
Ямайку, куда чуть было не уехал в трудные дни своей жизни и Бернс; он 
пережил своего друга-поэта на три десятилетия и всегда помнил его. 
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Кабачок, который они посещали в Мохлине, и стал местом действия 
«Веселых нищих» - принято считать, что кантата написана поэтом с натуры. 
В мохлинском кабачке Бернс услышал и некоторые песни, которые вошли в 
кантату и были использованы и в других его стихах. 

Композиция кантаты соответствует ее жанровым особенностям. Вна-
чале идет описание кабачка и посетителей, затем следует песни каждого из 
них, сопровождаемые речитативом-комментарием. Арии носителей кабачка – 
это монологи, в которых изложена их судьба и выявлен тип и характер. 

В кабачке собрались семь веселых бродяг: 
 - солдат в изорванном мундире, который бродяжничает уже два года; 
- его Подруга, в прошлом «жена полка»; кормившаяся вокруг военных 

лагерей; 
- бродячий Шут, жонглер и акробат, выступающий за мелкую плату, 

где придется; 
- Вдова разбойника горца Джона – она промышляла кражами, а он со 

своей ватагой грабил по дорогам, за что и был казнен; 
-Скрипач, играющий по кабачкам; 
-Лудильщик, который бродит от дома к дому и по рынкам и лудит 

посуду; 
-и наконец, Поэт, «певец бродячий», который завершает цепочку песен-

монологов. 
Их объединяет то, что они собрались вместе ради свободной беседы, 

вина и веселья. Контраст между их неприкаянностью, бедностью, бездом-
ностью и испытаниями, которые стали их уделом, - и их непритворным 
весельем прекрасно обозначен Бернсом. Отношение Бернса к своим героям 
выделяет его кантату в ряду других «опер нищих». Он не судит этих людей, 
не выявляет их порочности, а показывает, как много в них великодушия и 
умения радоваться жизни, вопреки их нищенскому положению. 

Кантата внешне выглядит как цепочка рассказов о судьбах, собрав-
шихся в кабачке, но в ней прослеживается и внутренний сюжет. Когда Вдова 
горца рассказала о своем покойном мужем, то Скрипач воспылал к ней 
любовью и призвал стать его подругой - он прокормит ее своей игрой на 
скрипке. Но его соперником становится Лудильщик, который обещает Вдове, 
заботится о ней лучше - ведь на нем рабочий передник и у него всегда есть 
работа:’’And take a share with those that wear/The budget and the apron’’ [1,400]. 
Вдова бросается на шею Лудильщику, и Скрипач решает не мешать им – он 
признает их право на любовь и желает им счастья. 

Сюжетное, эпическое начало есть и в каждом из монологов  персона-
жей: Солдат рассказывает свою историю, Шут – свою. Для примера следует 
рассмотреть одну из них: это песня Подруги солдата, биография которой 
вместила многое. В начале жизни – беззаботное девичество и первая любовь 
к красавцу солдату, барабанщику полка. Сама  дочь солдата, она чувствует 
пристрастие к военным и конечно солдат становится ее первым избранником: 

1.Once was a Maid, tho’ I cannot tell when, 
 And still my delight is in proper young men: 
Some one of a troop of DRAGOONS was my daddie, 
No wonder I’m fond of a SONG LADDIEER, 
                        Sing lal de dal    c. 
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The first of my LOVES was a swaggering blade ? 
To rattle the thoundering drum was his trade;  
His led was so tight and his cheek was so ruddy, 
Transported I was with my SODGER LADDIE.[1,390] 
 
-И я была девушкой юной, 
 Сама не припомню, когда; 
Я дочь молодого драгуна, 
И этим родством я горда. 
Трубили горнисты беспечно, 
И лошади строились в ряд, 
И мне полюбился, конечно, 
С барсучьим султаном солдат. 
И первым любовным туманом 
Меня он покрыл, как плащом, 
Недаром он шел с барабаном  
Пред целым драгунским полком; 
Мундир полыхает пожаром, 
Усы палашами торчат… 
Недаром, недаром, недаром 
Тебя я любила, солдат. [1.438 с.]      
Следующий этап - замужество: расставшись с солдатом, она 

соглашается обвенчаться с пожилым полковым  какелланом. Сейчас, на 
склоне лет, она говорит об этом с горькой иронией,  но тогда ей казалось, что 
пора устроить свою жизнь, и она поддалась на уговоры: 

But the goodly old Chaplain left him in the lurch, 
The sword I forsook for the sake of the church; 
He ventured the SOUL? And I risked the BODI, 
‘Twas then I pro’d false to my SODGER LADDIE.[1.390 с.] 
 
Но прежнего счастья не жалко, 
Не стоит о нем вспоминать, 
И мне барабанную палку 
На рясу пришлось променять. 
Я телом рискнула, - а душу 
Священник пустил напрокат. 
Ну, что же! Я клятву нарушу, 
Тебе изменю я, солдат![1.438 с.] 
Однако она переоценила себя, и брак ее рухнул: старый муж вмиг 

опротивел, а тоска по утраченной любви стала нестерпимой. Бернс мастерски 
создает трагикомическую ситуацию: его героиня бросается в другую 
крайность – из почтенной супруги священника она стала полковой девкой. Ее 
образ жизни – не распутство, а яростная жажда вернуть, восполнить то, что 
она потеряла.                                                                 

А далее было  нищенство. Годы прошли, война сменилась миром, 
армия распущена, здоровье, красота, молодость ушли. Из молодой красавицы 
она стала неопределенного возраста нищенкой. И тут ее ждала встреча с 
любимым: искалеченный, оборванный бывший солдат просил милостыню на 
ярмарке. Они узнали друг друга – и больше уже не расставались.  
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Песню завершает ее размышление о прожитой жизни – все, что в ней 
было,  миновало, осталось главное – веселье, застольная песня и  главная и 
единственная в ее жизни любовь. 

And now I have  lived – I know not how long, 
And still I can join in a cup and a song; 
But whilst with both hands I can hold the glass steady, 
Here’s to thee, MY HERO, MY SODGER LADDIE. [1.390 с. ] 
Я вольных годов не считала,  
Любовь, раздавая свою; 
За рюмкой, за кружкой удалой 
Я прежние песни пою. 
Пока еще глотка глотает, 
Пока еще зубы скрипят, 
Мой голос тебя прославляет, 
С барсучьем султаном солдат! – [1.439 с.] 
Это – одна из семи песен, составляющих кантату “Веселые нищие”. В 

других песнях представлены и другие судьбы. Невозможно не отметить 
смелость и мастерство Бернса, который на мотив народной песни “SODGER 
LADDIE” с такой простотой и с выразительностью разворачивает историю 
человеческой жизни. В трактовке нет ханжества , нет попытки осудить или 
обелить своих героев- он показывает правду жизни  и это и есть его истинный 
демократизм и истинная народность. 

Невозможно не отметить и работу переводчиков. Невзирая на 
кажущуюся простоту текста, перевод этой песни не простое дело  и каждый 
решает переводческую задачу по – разному.  Передача песенной основы, 
ритма, просторечий и внутреннего накала чувств для каждого переводчика 
завершилась, на наш взгляд, удачей. Перевод поэта Э. Багрицкого как  будто 
бы дальше от оригинала, чем переводы профессиональных переводчиков: он 
удлиняет текст, избегает прямого просторечия, меняет размер,- но именно 
ему, возможно, более всего  удалось передать дух этой песни и ее сочетание 
суровой реальности и неистребимой романтики чувств. 

Кабачок в Мохлине – место колоритное. Речь персонажей кантаты 
Бернса пересыпана жаргонными словечками, порой весьма грубыми: 
”tozie”/пьяный/, “trepan”/завладеть, поработить/,”caird”/лудильщик, медник/, 
особенно много словечек, обозначающих гулящую женщину:”doxy”, “drab”, 
”callet”, “martial CHUCK”/ та, что промышляет вокруг военных лагерей/ 

Бернс прибегает и к искусному пародированию и травестированию 
известных текстов . Например, любовное признание Скрипача:”An’ go wi’me 
an’ be my Dear”-это реминисценция заглавной строки песни Кристофера 
Марло:”Come live with me and be my love”, неоднократно повторенной в 
песенниках XVII века. Бернсу было, вероятно, известна  и пародия на нее 
“Come live with me and  be my whore,/ and we will beg from door to door” Не 
случайно, при всей завлекательности любовных речей Скрипача, его 
побеждает Лудильщик: по представлениям той эпохи ремесленник – даже 
бродячий лудильщик, был человеком значительно более респектабельным, 
чем бродячий музыкант или солдат, поэтому лудильщик так уверен в себе: 
ему защитой его рабочий “передник”. 

Мелодии народных песен также искусно подобраны Бернсом. Это 
песенки “Солдатская утеха”, «Красавец-солдат”, “Ох, помер ты, хозяин мой”, 
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“Будь оно, что будет!”, “Котлы лудить: Бернс использует здесь распрост-
раненный в английском и шотландском фольклоре жанр” песен лудиль-
щиков”\ tinker-songs\,имевших часто фривольный характер. Мотив народных 
песен соединены с реминисценциями из известнейших стихов Рамсея, Марло, 
шотландского поэта Фергюксона. 

“Веселые нищие” завешаются песней-монологом Барда – так именует 
Бернс своего бродячего Поэта, который близко стоит к нему самому, к образу 
автора. Он поет две песни: первую - о любви, как и положено поэту. Но 
собравшиеся просят еще балладу у него и он поет песню о жизни, о радости- 
они не в деньгах и спеси, не в унынии и скучной обывательской жизни с ее 
лицемерием и скопидомством, а в иных ценностях. Именно от сюда взяты 
часто цитируемые строки « Courts for COARDS were erected, /CHURCHERS 
built to please the Priest. / «Тюрьмы – трусам оборона, / Церкви – ханжеству 
приют». – /Перев. С. Маршака/. Он утверждает простые радости, которым и  
не обделены эти обделенные всем люди: равенство, дружеское застолье, 
любовь верных подруг и – песни! 

В заключение  следует сказать о нашем опыте обращения к «балладной 
опере». Университетский театр «ЭХО», начавший работу в 1998 году и 
работавший 10 лет, - был основан на опыте «балладной оперы». Спектакли 
«Играем Гете», «Играем Брехта», «Играем де Сент-Экзюпери», «Играем 
Зегерс» и другие представляли собою воплощение творческого  сценария по 
творчеству писателя и музыкальную трактовку его в виде зонгов. Я сам актер 
этого театра и написал немало зонгов для его спектаклей, в частности, зонг 
«Песня Беззаботного Летчика» для спектакля «Играем Брехта». Театр стал 
призером Международной Ярмарки, номинирован немецким Гете – центром, 
его работа широко освещалась в печати. Мы задумали поставить и «Веселых 
нищих» Роберта Бернса – к сожалению,  этот замысел не был воплощен, но 
сценарий был разработан. Поэтому драматическое творение Роберта Бернса 
особенно дорого нам и нашему университету. 
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РОБЕРТ БЕРНСТІҢ ДРАМАТУРГИЯСЫ: КАНТАТА «КӨҢІЛДІ КЕДЕЙЛЕР» 

 
Мақалада шотланд халық әндерінің қолданылуына негізделген пьеса, Р.Бернстің 

«Көңілді кедейлер» кантатасы қарастырылады. Пьеса ХVIII ғасырдағы ағылшын драматургі 
Джон Гэй мен ХХ ғасырдағы ұлы неміс драматургі Бертольд Брехт жұмыстанған «балладалық 
опералар» жанрына жатады. 
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THE CANTATA “JOLLY BEGGARS” BY  ROBERT BURNS 

 
The article deals with  the  cantata “Jolly Beggars” by Robert Burns based on the  folklore 

songs the tradition of  ballad opera in the words by John Gay, Robert Burns and Bertold  Breht. 
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СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ БАЛЛАДЫ  

ИОГАННА ВОЛЬФГАНГА ГЁТЕ «РЫБАК» 
 
Аннотация. В балладе Гёте «Рыбак» продолжена тема столкновения Человека и 

природы, и она получает столь же лирическое, но более драматическое толкование. Гёте 
проводит эксперименты над балладной структурой, и простой сюжет баллады приобретает 
философскую глубину – история Рыбака и Русалки символизирует столкновение безмятеж-
ности  и бури, человека и стихии. 

Ключевые слова: синтагма, рифма, ассонанс, баллада, образ. 
 
Баллады Иоганна Вольфганга Гёте входят в сокровищницу мировой 

поэзии. Это удивительное по художественной силе соединение тем и мотивов 
народной баллады и оригинального творчества величайшего поэта Германии, 
обогатившего мировую поэзию таким признанным шедевром, совершенным 
образцом поэзии, как его баллада «Лесной царь». Мастерство Гёте поражает, 
и сила его поэтического таланта раскрывается при пристальном прочтении и 
подробном анализе его баллад. Нами избрана для анализа его баллада 
«Рыбак» (1778). 

Созданию баллады предшествовали перемены в жизни и общественной 
деятельности Гёте. Период с ноября 1775 и до 1786 года поэт находился в 
Веймаре, где поступил на службу к Веймарскому герцогу Карлу Августу и с 
энтузиазмом взялся за деятельность на государственном поприще. Он 
искренне хотел принять самое активное участие в организации жизни 
общества» [1, с. 362]. 

Однако, крах во многих из задуманных реформ на благо соотечест-
венников привели Гёте к разочарованию в государственной карьере. Поэт 
понял, что самые благие начинания далеко не всегда достигают цели. Его 
посещают и мысли о том, что не только общество, но и человек как 
индивидуум не совершенны. Совершенство и гармонию он ищет и находит в 
природе. 

Годы в Веймаре Гете рассматривал как важный вопрос созревания 
своей личности. Он приобретал новый жизненный опыт. Обязанности 
государственного чиновника дисциплинировали его. «Преодолевая препятст-
вия, он яснее видел мир и себя самого». Спокойное наблюдение единичного 
вытеснило прежнее «живое воображение и ощущение человеческих 
проблем». Природа стала объектом, который надлежало изучать» [1, с.  387]. 

Стихотворение «Рыбак» («Der Fisher») (1778) повествует о встрече 
рыбака с русалкой  [2, с. 68].  Обитательница реки была зла на человека за то, 
что тот «при помощи хитрости» (имеется в виду удочка с наживкой) ловил 
рыбу, покровительницей которой она себя считала. Русалка очаровывает 
рыбака своими словами и таинственным пением. И человек, то ли по 
собственной воле шагнув в воду, то ли утянутый русалкой «исчезает из 
виду». Таким образом, очевидно, что тематика и сюжет данной баллады 
тесно перекликаются с известной балладой И.В. Гете "Лесной царь". 
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Баллада "Рыбак" структурно состоит из четырех восьмистрочных строф 
строго ограниченного объема: каждая строфа содержит 56 слогов, при этом 
четные строки включают по 8 слогов, нечетные - по 6 слогов. Таким образом, 
объем всей баллады равен 224 слогам. Данная баллада в ее устной 
реализации одним из немецких артистов стала практическим материалом для 
изучения действия в ней фонетических средств выразительности. 

Вся баллада И.В. Гете "Рыбак" построена на перекрестной рифме, т.е. 
первая строка рифмуется с третьей, а вторая - с четвертой, например, первую 
строфу можно представить схемой: 

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,a 
Ein Fischer saß daran,b 
Sah nach dem Angel ruhevoll. a 
Kühl bis ans Herz hinan b 
Und wie er sitzt und wie er lauscht, с 
Teilt sich die Flut empor d 
Aus dem bewegten Wasser rauscht c 
Ein feuchtes Weib hervor.d 
В третьей строфе автором использовано еще более точный звуковой 

повтор: рифмуются 1, 3, 5 и 7 строки: 
Labt dich die liebe Sonne nicht, 
Der Mond sich nicht im Meer? 
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht 
Nicht doppelt schöner her? 
Lockt dich der tiefe Himmel nicht, 
Das feuchtverklarte Blau? 
Lockt dich dein eigen Angesicht 
Nicht her in ewgen Tau? 
Автором была применена мужская рифма, т.е. ударным является 

последний слог слова, что подчеркивает смысловую значимость данного 
слова. Лишь в отдельных случаях автор нарушает этот четкий тип рифмо-
вания и вводит в рифму слова с безударным последним слогом: schwoll - 
ruhevoll, meine Brut - Todesglut, что привносит в строгое чередование 
некоторое разнообразие. 

Что касается степени созвучия гласных и согласных звуков в 
завершении строки, то в балладе представлена точная рифма, т.е. гласные и 
согласные звуки, входящие в созвучные окончания, в основном совпадают: 
Fuß - Gruß, geschehn - gesehn, Meer - her, Blau - Tau. Это значительно 
облегчает восприятие и запоминание текста. 

Вся баллада "Рыбак" написана двусложным размером - ямбом, причем 
нечетные строки образуют четырехстопный ямб, а четные - трехстопный: 

Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, 
Ein Fischer saß daran,.. 
Ритмические вариации возникают иногда в результате пропуска одного 

из ударений и образованием тем самым вместо ямба стопы пиррихия, 
состоящей из двух безударных слогов: 

Aus dem bewegten Wasser rauscht… 
В некоторых случаях наблюдается также замена первой ямбической 

стопы на хореическую: 
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Sah nach der Angel ruhevoll... 
или: Lockt dich der tiefe Himmel nicht, 
В результате этого в завершении строки оказывается стопа без 

ударного слога. Однако данные нарушения строгого размера баллады 
встречаются лишь изредка и не затрудняют восприятия текста. 

В устной реализации текст баллады содержит 34 синтагмы. Автор 
использует четырех- и шестисложные синтагмы: их количество составляет 
2/3 общего объема данных единиц. Они создают основу для четкой 
ритмической организации текста. 

Синтагмы охватывают синтаксически оформленные части высказы-
вания и тем самым четко членят текст по смыслу, например: 

Sie sang zu ihm, | sie sprach zu ihm: | "Was lockst du meine Brut | 
Mit Menschenwitz und Menschenlist Hinauf in Todesglut? | 
Ach, wüsstest du, | wie's Fischlein ist So wohlig auf dem Grund, | 
Du stiegst herunter, | wie du bist, | Und wurdest erst gesund. | 
В некоторых случаях происходит разбиение одной фразы на две 

синтагмы в ритмических целях, чтобы избежать слишком длинной синтагмы 
(20 слогов): 

"Was lockst du meine Brut | 
Mit Menschenwitz und Menschenlist 
Hinauf in Todesglut? | 
Мелодическая картина устной интерпретации баллады дополняет 

общее эмоциональное содержание произведения. Большинство синтагм, 
содержащих авторскую речь, оформлены прогредиентным движением 
мелодии, благодаря чему нарастает напряженность, усиливается предчувст-
вие трагического происшествия: 

Das Wasser rauscht',| das Wasser schwoll,| 
Таким способом интерпретатор вызывает у слушателя внимание и 

интерес к дальнейшему развитию сюжета баллады. 
Что касается мелодического оформления прямой речи русалки, то 

следует заметить, что в этой части текста, по объему равной двум строфам, 
т.е. половине всего текста баллады, лишь один раз наблюдается прогре-
диентно либо интеррогативно оформленные синтагмы, что наполняет текст 
напряжением и удерживая внимание читателя:  

Was lockst du meine Brut | 
Mit Menschenwitz und Menschenlist 
Hinauf in Todesglut? 
Это связано частично с большим количеством риторических вопросов, 

которые лишь по форме являются вопросами, но не требуют практически 
никакого ответа, а сами несут сообщение: 

Labt dich die liebe Sonne nicht, 
Der Mond sich nicht im Meer? Kehrt wellenatmend ihr Gesicht 
Nicht doppelt schöner her? 
Большое значение для выразительности текста играет дифференциация 

фразовых ударений. Так, интерпретатор дифференцирует слова в тексте 
баллады по их значимости, выделяя ударением наиболее важные по смыслу 
лексические единицы: это главные персонажи баллады (ein Fischer, ein Weib), 
имеющие в тексте неопределенный артикль, который указывает на их 
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рематическую функцию в высказывании. Другие фразовые ударения 
подчеркивают внутреннее состояние рыбака (ruhevoll, kühl, sehnsuchtsvoll) 
или его действия (sitzt, lauscht, sank). 

Таким образом, ударения однозначно маркируют в тексте элементы, 
значимые с точки зрения интерпретатора, и он доносит свое видение текста 
до слушателя, воздействуя на него. 

При анализе устного текста баллады, очевидно, что темп произведения 
не константен, он находится в постоянном изменении. Так, первой строфе, 
содержащей авторский текст и вводящей читателя в ситуацию, соответствует 
медленный темп, в то время как строфы, содержащие прямую речь русалки, 
имеют более быстрый темп. При этом темп возрастает к концу строф, что 
содействует повышению эмоциональности и росту напряженности. 
Последней строфе, содержащей кульминационную точку развития сюжета, 
соответствует значительное замедление темпа. Наиболее явственно это 
замедление в последних двух строках баллады: оно создает в сочетании с 
незавершенной мелодией пугающую, тревожную атмосферу: 

Halb - zog sie - ihn, | halb - sank er - hin, | 
Und ward - nicht mehr - gesehn. | 
Наряду с изменениями темпа речи в балладе наблюдается изменение 

окраски голоса чтеца. С нарастанием темпа в прямой речи изменяется и 
тембр: голос становится ярче, звонче, светлее. Этим достигается апеллятив-
ность голоса обитательницы речной глубины, повышается эмоциональное 
воздействие ее речи. В последней строфе, при замедлении темпа в развязке 
баллады, темнеет и тембр голоса: голос становится глухим, гнетущим, что 
также усиливает эмоциональное воздействие текста. 

Из специальных фоностилистических средств для создания соответст-
вующего эмоционального настроения автором используется ассонанс, т.е. 
созвучие ударных звуков. Так, при изображении мрачной картины на берегу 
реки и передаче отрицательных эмоций И.В. Гёте использует повтор 
заднеязычных ударных гласных, так называемых темных звуков: [о] [u]: 
schwoll, empor, hervor, Grund, Brut, Grus. 

Частое использование этих гласных в тесте в целом создает минорный 
настрой, а в словах с негативным значением оно еще больше усиливает их 
воздействие на читателя, например: Todesglut. 

И наоборот, для усиления воздействующей силы речей русалки в ее 
тексте преобладают переднеязычные светлые гласные [i] [е]: liebe, Meer, 
Gesicht, Himmel. 

Для передачи шума речной воды автор использует звукоподражание: 
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll. При этом повторяются шипящие, 
агрессивные звуки, усиливающие таинственность и создающие 
напряженность. 

Таким образом, анализ текста баллады и одной из ее устных 
реализаций свидетельствует о том, что и автором, и интерпретатором 
используются многочисленные средства фонетической выразительности, 
направленные на максимальное воздействие на читателя. Автор заложил в 
текст баллады в качестве средств выразительности строгий размер, рифму и 
звуковые повторы. Интерпретатор привносит в текст свое видение 
содержания путем изменения темпа речи, тембра голоса, дифференциации 
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ударений, вариациями мелодии, что дополняет авторские средства и 
повышает прагматический эффект текста в целом. 

Подобные баллады, в которых зловещая природа своими демоничес-
кими силами являет смертельную угрозу человеку, историки литературы 
называют «природно-магическими». Основой этому вполне справедливому 
утверждению служит образ героини. 

В «Рыбаке» обобщенность достигается именно системой образов: 
рыбак – стихия – русалка. На них держится основа конфликта баллады: 
человек – «демонические силы природы».  На русский язык балладу перевел 
В.Жуковский и на казахский язык перевод осуществлен К. Бекхожиным [3, с. 
134]. Перевод Жуковского и Бекхожина очень близок  к оригиналу.  

Противопоставление дано в первой строфе, где Гете говорит  о 
неспокойности водной стихии и о «безмятежном» (ruhevoll/душа полна/езіліп 
жаны) «холодного сердцем» (Kühl bis ans Herz hinan/ прохладной 
тишиной/тыныштық меңдеп, судай бір салқын) рыбаке. Появившаяся жен-
щина нарушает отчужденность и делает все, чтобы устранить безмятежность 
рыбака. Она упрекает его в неблагородном занятии – вытаскивать из воды ее 
детенышей (в оригинале) «выводок» (“Brut”/народ/жұрт) в «смертельное 
пекло» («Todesglut»/жара/ шөл), то есть наверх. А последние два стиха 
второй строфы напрямую говорят о его  «болезни»: Du stiegst herunter, wie du 
bist, Und wurdest erst gesund. //В.Жуковский: Не стал бы ты себя томить / На 
знойной вышине // К.Бекхожин: Жүрмес ең қор боп жағада, құмда/ Өртеніп 
күнге, қақталып арқаң. Русалка манит его в первозданную стихию. И 
человеческое сердце не выдерживает. 

Символическое многообразие финала стихотворения достигается 
синтезом образной и композиционной структур, в данном случае играющих 
смыслообразующую роль. В кульминационный момент исчезает противопос-
тавление (полярность) [4, с. 8].  «Неспокойный» - «Безмятежный». Вода 
«ловит в сети, неводом» (!) босую ногу рыбака. Его сердце переполняется 
«томительным чувством». Женщина же «говорила с ним», «пела ему». 
Несказанно усиливает финал взаимосвязь персонажей – стихии, рыбака и 
русалки: «отчасти он сам сошел вниз, отчасти она его утянула…». И развязка: 
«И он не стал больше виден». 

Поистине демонические силы действуют в балладе. Поистине демони-
ческая концовка, делающая таковой всю балладу, практически невозможной 
для конкретного истолкования, ибо символической становится каждая фраза. 
Остается добавить, что Гёте об этой балладе сказал, что в ней ничего нет, 
«кроме желания искупаться в прохладной воде, особенно в знойный летний 
день» [5, с. 188-189]. 

Трудно сказать, почему Гёте дал именно такое истолкование своей 
балладе. Стихотворение в его время было довольно популярным и имело 
множество трактовок.  

В словах заметен полемический тон. Вероятно, Гёте предостерегал 
читателей от чрезмерного субъективизма при истолковании баллады. Вряд ли 
замысел Гёте был столь тривиален. Само же произведение не может оставить 
чуткого и вдумчивого читателя на уровне столь одностороннего толкования 
стихотворения.  
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Согласно трактовке ряда немецких исследователей эти баллады побуж-
дали Гёте сделать «шаг назад» к концепции периода «бури и натиска» относи-
тельно понимания природы. Они приводят слова Гёте о том, что художник 
должен улавливать в природе некие свободные колебания, где с каждым 
толчком будет проявляться некий магический мир, невидимый и неощутимый 
для остальных. Вывод: «божественную сущность природы он ставит в центр. Он 
(художник) идет по пути возможностей человека в его постижении природы. 
Отсюда вытекает его (Гёте) концепция разделения природы и общественной 
жизни человека» [6, с. 295]. Человек заражен рационализмом. Он не видит 
«особенности случая». Природа, по мнению Е. Штойке-Бальк не трогает его 
(рыбака) сердце, но сердце человека способно чувствовать.  

По мнению немецкого исследователя, человек остается один, ибо на 
стороне русалки вся природа, в том числе вода, «обнявшая влажную ногу 
рыбака», вода, трактуемая как «символ бесконечности и отражения макро-
косма» [6, с. 297]. Данный мотив прослеживается и в других произведениях Гёте 
этого периода («Границы человечества», «Песнь духов над водами» и других). 

«Больной» рационализмом человек в силу своей ограниченности 
трагически одинок в мире природы, ибо он в противоречии не только с ней 
но и с самим собой. 

В последней строфе баллады «холодное сердце» человека перепол-
няется «томительным чувством», и герой не в силах противостоять сердцу. 

Эта баллада отражает отношение Гёте к рационалистко-механис-
тическому подходу изучения природы. Одну из отправных точек его 
миропонимания: частность не может существовать сама через себя, ибо она – 
лишь «песчинка», «крупица» великой единой гармонии. Рыбак – частность, 
но в тоже время – часть растворяющаяся в необозримом целом: Чем 
отличаются/ Боги от смертных?/ Тем, что первых/ Волны исходят,/ Вечный 
поток:/Волна нас подъемлет,/ Волна поглощает –/ И тонем мы. [7, с. 168]. 

В балладах, созданных Гёте в этот период, отражается часть его 
миропонимания. В них и в частности в балладе «Рыбак» поэт говорит о 
неоднородной структуре сознания человека, его непостижимости и 
сложности. Гете воспроизводит художественный образ как один из основных 
средств воплощения мысли в балладе. Эксперименты в отношении освоения 
жанра баллады он переносит на разработку образной структуры. Тем самым, 
благодаря стилевым приемам, данное произведение приобретает масштабный 
характер и выходит из рамок простой баллады. 
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ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕНІҢ «БАЛЫҚШЫ» БАЛЛАДАСЫНЫҢ ӨЗIНДIК 
СТИЛЬДIК ЕРЕКШЕЛIГI 

 
И.В. Гётенің «Балықшы»  балладасында адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас 

тақырыбы өрбітілген. Баллада нәзік лирикалық мағынаға қарағанда басым  драмалық  мәнге 
ие. Неміс жазушысының баллада құрылымына енгізген өзіндік өрнегі негізінде балладаның 
қарапайым сюжеті философиялық терең мағынада көрсетіліп, Балықшы мен Су перісі 
арасындағы оқиға, тылсым тыныштық пен тынымсыз дауыл, адамзат пен табиғат күші 
арасындағы қарама-қайшылық астарлы түрде шынайы бейнеленген.  

Түйін сөз: синтагма, ұйқас, ассонанс, баллада, бейне. 
 
 

A.O. Sagingaliyeva 
STYLISTIC ORIGINALITY OF THE BALLAD OF JOHANN WOLFGANG GOETHE  

"THE FISHERMAN" 
 

The article deals  with the  man and nature conflict in the ballad of  I. V. Goethe "the 
Fisherman". The author tried to give more dramatic than lyric explanation. The writer analysed  
structure of ballad and simple plot acquires  philosophic depth. The story of  Fisherman and Mermaid 
symbolizes clash of serenity and storm, conflict between man and nature. 

 Key words: Syntagma, rhyme, assonance, the ballad, image. 
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ТВОРЧЕСТВО ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ И АНГЛИЙСКАЯ 

ПОЭЗИЯ: ДЖОН МИЛЬТОН И УИЛЬЯМ БЛЕЙК 
 
Аннотация. Статья К.М. Медеу посвящена анализу влияния на английскую 

писательницу Этель Лилиан Войнич, автора известного романа «Овод»(1897) и еще четырех 
романов, творчества великих английских поэтов Джона Мильтона и Уильяма Блейка. Джон 
Мильтон, поэт английской пуританской буржуазной революции XVII века, в своей эпической 
поэме «Потерянный Рай» трактует библейский сюжет о грехопадении первых людей, их 
изгнания из Рая в современном ему идейно-эмоциональном аспекте, связывая историю бунта 
Сатаны против Бога с восстанием Кромвеля. Уильям Блейк в своей поэме «Бракосочетание 
Неба и Ада»(1790) и в других произведениях дает творческое истолкование библейской 
мифологии. Любимые поэты повлияли на образы центральных героев и трактовку темы о 
религии в романах Этель Лилиан Войнич: мотивы протеста против узкодогматического 
понимания религии, сочетаются в них с утверждением красоты и гармонии мира и человека. 

Ключевые слова: роман, герой, английская поэзия, религия, поэма, стихи. 
 
Имя английской писательницы Этель Лилиан Войнич (1864-1960) 

известно всему миру - благодаря культовому роману «Овод»(1897). Эта книга 
вошла в фонд классики мировой литературы, а в ряде стран стала 
своеобразной легендой: в советской России и других социалистических 
странах она была, наряду с книгой Николая Островского «Как закалялась 
сталь», учебником жизни и морали для молодежи нескольких поколений. 
Знаменитая книга заслонила в восприятии читательской публики фигуру 
автора: сербская фамилия и скудность фактов оставляли в тени проблему 
личности и художественных принципов того, кто ее создал. Книга жила своей 
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жизнью и ее содержание и идейная направленность казались более важными, 
чем ее стилевые и художественные особенности. 

Однако, со временем эти пробелы начали восполняться. В 50-е годы 
XX века советские дипломаты открыли миру личность писательницы-
англичанки, переселившейся в США, где она и проживала, после смерти 
своего мужа, Михаила Войнича, которому она обязана своим литературным 
именем. Огромный вклад в исследование биографии и творчества Войнич 
был внесен советским исследователем Евгенией Таратутой, автором 
нескольких книг о создателе «Овода». [1, с. 56]. К этому имени обратилась и 
английская критика. Романы писательницы – «Прерванная дружба», «Оливия 
Лэтем», «Джек Реймонд», «Сними обувь свою» были переведены на русский 
язык, а вскоре было издано собрание сочинений Войнич. [2, с. 54] Тем 
временем происшедшие в мире политические и социальные перемены 
вызвали неизбежную переоценку главной книги писательницы и полемику 
вокруг ее творчества.  

Книга «Овод» получила такое одобрение в советской России еще и 
потому, что снискала репутацию антирелигиозной книги. Это было созвучно 
идейному настрою общества в то время. Но при более тщательном 
рассмотрении романа становится очевидным, что подход к данной проблеме 
у автора значительно сложнее.  

Книги и герои Войнич привлекают более всего своим героическим и 
трагическим пафосом. Герой романа «Овод», Артур Бертон, англичанин, 
родившийся в Италии, посвятил всю жизнь борьбе за свободу и объединение 
этой страны. Девятнадцатилетним студентом он становится членом подполь-
ной революционной организации «Молодая Италия», а позднее, под именем 
латиноамериканского журналиста Феличе Ривареса, пишущего под псевдони-
мом Овод, ведет активно легальную и нелегальную работу в Италии и 
героически погибает. Молодая англичанка Оливия Лэтем, героиня одноимен-
ного романа, изучая русский язык, погружается в политические и обществен-
ные проблемы России, становится невестой русского революционера и после 
его гибели в тюрьме находит в себе силы вернуться к активной жизни и 
деятельности и выйти из депрессии. Джек Реймонд еще мальчиком 
противостоит жестокости и ханжеству и обретает в школе новых друзей и 
достойные цели в жизни. В двух романах, сюжетно связанных с романом 
«Овод», изображены те же полные высокого напряжения ситуации: в романе 
«Прерванная дружба» Артур Бертон отчаянно борется за свое возвращение в 
Италию, к революционной работе – от испытаний, пережитых в Латинской 
Америке, а в романе «Сними обувь свою» прабабушка Овода Беатриса, 
живущая в Англии XVIII века, всю жизнь  ведет борьбу за реализацию своей 
личности и свое человеческое достоинство. 

Поэтическая насыщенность и природа этого пафоса ясно ощутима в 
прозе Войнич. В наши задачи входит рассмотреть источники этого особого 
вида идейно-эмоциональной оценки героев и событий, а также роль и место 
религиозного пафоса в этой сложной системе ценностей. На наш взгляд, 
существенную роль здесь играют реминисценции из поэтического творчества 
двух английских поэтов, любимых Войнич – Джона Мильтона и Уильяма 
Блейка. Двух этих поэтов, живших в XVII веке и конце XVIII века  
разделенных столетием, объединяет насыщенность их поэтического твор-
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чества образами и мотивами  священного Писания и нетрадиционная 
трактовка этих образов и канонов. 

Эпическая поэма Джона Мильтона (1608-1674) «Потерянный Рай» 
(1663) основана на библейском мифе об изгнании Адама и Евы, первых 
людей на свете, из Рая за нарушение ими запрета Бога трогать плоды с дерева 
Познания, Мильтон  сохранил основные мотивы этого библейского сюжета, 
но вложил в них новое содержание – политические и философские проблемы 
своего времени. В истории восстания Сатаны против Бога отражены события 
Гражданской войны Англии XVII века. Деятель буржуазной революции, 
Мильтон работал в правительстве Кромвеля и отдал двенадцать лет 
утверждению в политической и общественной жизни Англии пуританских 
идеалов. Работая в качестве Латинского секретаря с документами, он оставил 
на это время поэзию и загубил свое зрение – как говорил он сам 
«пожертвовал Революции поэзией и глазами». Идеалы Революции были 
дороги ему и стали всей его жизнью. 

Поэтому и в его поэме угадываются революционные события: Бог у 
него – «небесный король» и тиран, а Сатана – бунтарь, похожий на Кромвеля. 
Адам и Ева, утратив Рай, не сломлены: – для них всего важнее их 
супружеская любовь и Рай для каждого из них – там, где другой супруг, 
иначе райские кущи пусты. Они готовы к жизни, полной испытаний и труда, 
и не отвергают своих будущих детей, которые принесут на землю много горя 
и греха – ведь это их дети! Героический пафос Мильтона покоряет. 

Поэма Мильтона – сложнейшее сочетание общечеловеческих и 
религиозных идей. «Общий дух песен «Потерянного Рая», изображающих 
борьбу Неба и Ада, отражает атмосферу, хорошо известную тем, кто пережил 
бурные годы революции, - пишет А. Аникст. – Именно атмосферу. 
Титанические сцены битв Космических сил Небес и Ада мог написать только 
поэт, знавший, что такое картина всеобщей войны, в которую вовлечено все 
живое и мертвое. Мильтон настолько дышит духом своего времени, что 
забывается и вводит в  свое описание битв небесных ратей артиллерию!»[3, с. 
18-19]. И вместе с тем, поэма Мильтона не является целиком аллегорией, где 
события революции XVII века облечены в библейский сюжет. Поэт берет из 
Библии свой главный конфликт – борьбу Добра и Зла. «Ему, пуританину, 
всегда представлялась главной борьба Добра и Зла в мире. Библия дала 
символические, обобщающие образы этой борьбы в фигурах Бога и Сатаны. 
Пуританину Мильтону безусловно близка идея Бога как воплощения всех 
лучших начал жизни. Но Мильтон – бунтарь и революционер – хорошо 
чувствует и понимает Сатану».[3, с.19]. Таким образом, в поэме заключена 
двойственность восприятия мира и надежда на гармоническое соединение 
разных противоборствующих сил: Сатана и силы Ада  низвергнуты в прах, но 
сцены, выражающие дух их восстания исполнены трагического величия. 

Истинный драматизм поэмы Мильтона – отправная точка для философ-
ских раздумий. Здесь религия не сводится к перечню нехитрых правил, а 
становится высоким философским рассуждением о судьбах человечества и 
наполняет монологи и диалоги поэмы значительным философским смыслом. 

Поэзия Уильяма Блейка (1757-1827) также  пронизана бунтарскими 
настроениями. Они в его стихах сочетаются со склонностью к символике, 
сложным мифологическим образам и религиозно – мистической романтикой. 
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Гравер и художник, Блейк сам издавал свои книги с рисунками и гравюрами 
к ним и, подобно Мильтону, религиозная картина мира сливалась у него с 
гуманистическим утверждением красоты жизни и свободы. «Песни невин-
ности»(1789), «Песни опыта»(1793), «Бракосочетание Неба и Ада» (1793) - 
сборники его философской  лирики. В его стихах звучат мотивы единения 
Природы и Бога, утверждения религиозного сознания без смирения и 
принижения: «Бог не писал в своей скрижали, чтобы себя мы унижали. Себя 
унизив самого – ты унижаешь Божество. Ведь ты и сам – частица вечности, 
молись своей же человечности».[4, с.441-442]. «Вечносущее Евангелие» 
(1797) Блейка, - также как и его «Пословицы Ада» (1794) - это его ироничес-
кие, парадоксальные, страстные и глубокие размышления и фантазии на еван-
гельские темы. В них отражена оригинальная и неповторимая личность поэта. 

Как и Мильтон, Блейк разворачивает картину столкновения Неба и 
Ада, но это не мятеж, как в «Потерянном Рае», а союз-бракосочетание, не 
лишенное внутреннего противоборства. Ранние работы Блейка дышат духом 
бунтарства и в них есть элементы протеста против догматической религии. 
Это настроение особенно прослеживается в бракосочетании Неба и Ада, в 
котором Сатана – герой, борющийся против авторитарного божества. В 
поздних работах Блейка он выстраивает особое видение гуманности, 
человечности, которые искупаются самопожертвованием и прощением.  
Однако, и здесь ощущается порою элементы неприятия авторитарности 
традиционной религии. Это развитие идей поэта о единении и целостности 
души и тела. От идеи о независимости двух начал, Духа и Материи, Блейк 
приходит к внутреннему обогащению и гармонии. 

Блейк считает ошибочным мнение, что человек разъят на Тело и Душу, 
что Действие (Зло) идет от Тела, а Мысль (Добро) от Души и что Действие 
наказуемо. Он видит истину в противоположном: Душа и Тело неразделимы, 
ибо  Тело есть частица Души и его пять чувств суть очи Души, что Жизнь – 
это Действие и происходит от Тела, а Мысль привязана к Действию и служит 
ему оболочкой, а Действие есть Вечный Восторг. («Бракосочетание Неба и 
Ада»). Он придерживается мнения, что вопреки ограничениям человек 
находит себя в Действии и Любви и это и есть бытие, угодное Богу. Одно из 
главных изречений из «Бракосочетания Неба и Ада» звучит так: «Бог 
существует и действует только в людях».  

Идеи Джона Мильтона были близки духу поэзии и философии Блейка. 
Ему принадлежат пророческие поэмы «Вэйле» (1795-1804), «Иерусалим» 
(1820) и написанная между ними поэма «Мильтон» (1804-1808), где он 
погружается в поэзию и жизнь своего великого предшественника. Именно в 
пророческих поэмах воплощена знаменитая поэтическая мифология Блейка, 
обобщающая опыт духовных исканий поэта и его восприятие действи-
тельности. 

Эти каноны двух великих поэтов привлекали Этель Лилиан Войнич: ей 
были близки нестандартные истолкования библейских сюжетов и рели-
гиозно-философских идей. С самого начала ее духовная жизнь строилась на 
этих образцах.     

Этель Лилиан Войнич, в девичестве Этель Буль: происходила из 
образованной и известной семьи. Ее отец, Джон Буль, был знаменитым 
математиком, крупным ученым, занесенным в Британскую энциклопедию. 
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Мать, урожденная Мери Эверест, дочь профессора греческого языка, 
помогала мужу в работе, оставила о нем воспоминания, в честь ее брата, 
известного географа Джорджа Эвереста была названа горная вершина в 
Гималаях. Этель Буль, несмотря на скромное финансовое состояние семьи 
после смерти отца, получила прекрасное образование, училась музыке в 
Германии, изучала языки и медицину. Своей специальностью она выбрала 
русский язык – в те времена, когда А. Герцен и Н. Огарев издавали в Лондоне 
запрещенный в России журнал «Колокол», а вокруг них собралась русская 
диаспора, состоявшая из тех, кто вынужден был оставить Россию из-за 
политических преследований, интерес к России был велик и связан с пафосом 
борьбы. Это и было воспринято юной Этель Буль и определило ее судьбу. 

Поэзия всегда влекла ее: «Произведения Вильяма Шекспира, Джона 
Мильтона, Перси Биши Шелли вошли в ее жизнь, и эти великие английские 
поэты стали ее постоянными спутниками, - пишет в своей книге о Войнич Е. 
Таратута. – Радостно повторяла она звучные и мудрые строки Вильяма 
Блейка. Особенно любила она его книгу стихов «Песни  опыта», а самым 
любимым было стихотворение «Мошка». Настольной книгой в семье была 
Библия. Ее грозные и трогательные образы, героические истории 
производили на Этель всегда огромное впечатление. Много читала она 
греческих и римских писателей, особенно восхищаясь историей жизни 
греческого философа Сократа». [5;с.66-67]. Именно литературный псевдоним 
Сократа «Овод» она передала  своему герою - революционеру и журналисту, 
и этот псевдоним определил и название знаменитого романа.  

Факты биографии Джона Мильтона послужили сюжетной основой для 
формирования характера героини романа «Сними обувь свою». Беатриса 
после смерти отца, которого любила всем сердцем, оставлена во власти 
легкомысленной и глупой матери, тут же вступившей в новый брак, и 
молодого отчима – негодяя, от насилия со стороны которого она едва 
спаслась. Жизнь в отчем доме невыносима и девушка выходит замуж за 
первого, кто это предложил. Ее муж – заурядный и недалекий помещик, 
которого занимают охота и дешевые интрижки. Ее старшие сыновья пошли в 
отца и далеки от матери. Ее любимый младший сын погибает в результате 
несчастного случая. Опорой для нее являются лишь дочь Глэдис и приемный 
мальчик Артур, сын рыбака, спасшего двух ее детей на реке – вместо 
вознаграждения он просил помочь выучиться его сыну. Эти два подростка – 
дети ее души, а в будущем они станут супругами и дедом и бабкой Овода. В 
эпилоге романа кратко говорится о юности его матери. Беатриса также 
морально и фактически поддерживает своего брата, молодого ученого, жизнь 
которого тоже сложилась очень нелегко. 

Что дает душевные силы героине Войнич выдержать все испытания, не 
сломиться и отстоять свою личность? Писательница дает этому такое 
объяснение: отец Беатрисы, выдающийся ученый, ослеп и девочка в 
сущности стала его секретарем и годы вела его переписку, писала под его 
диктовку научные труды, читала те книги, которые были недопустимы для 
чтения благовоспитанных девушек ее среды – будь то «Сатирикон» Петрония 
или «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. Ее мировоззрение и 
характер сформировались под этим влиянием. Это ее достоинство и ее беда: 
она обладает сильной волей и умом, в то же время усваивает сатирический, 
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жесткий, негативный взгляд на природу человека – именно это она берет у 
Петрония и Свифта. Этот налет мизантропии помешал ей в свое время понять 
собственную мать, которую она несправедливо сочла хитрой интриганкой. 

Факты юности Беатрисы восходят к биографии Мильтона. После 
поражения пуританской революции и Реставрации монархии Мильтон попал 
в опалу. К этому времени он ослеп и лишь слепота спасла его от тюрьмы. 
Ему было разрешено поселиться в маленьком домике в окрестностях 
Лондона с семьей и несколькими слугами, где он тайно писал свои главные 
труды – драму «Самсон Борец» и поэму «Потерянный Рай», в которые 
вложил свою веру в торжество пуритан даже после их поражения. Роль 
секретарей при ослепшем отце исполняли две его дочери – они писали под 
его диктовку этот титанический труд, читали ему и переписывали рукописи. 
Этот известный факт и натолкнул Войнич на подобную сюжетную ситуацию. 

Страстный пафос и ирония, которые смешиваются в восприятии 
религиозной темы у Мильтона и Блейка, сказались на трактовке этой темы в 
«Оводе». Формально для истолкования части сюжета в антирелигиозном и 
антиклерикальном плане есть основания. Католическая церковь в Италии 
начала и середины XIX века изображена как формация, сотрудничающая с 
австро-венгерскими властями, против которых восстает итальянский народ. 
Артур Бертон переживает в юности сильнейший удар: то, что он сказал на 
исповеди священнику отцу Карди, стало немедленно известно полиции – 
Карди оказался полицейским шпионом. Произведены массовые аресты, 
друзья считают Артура предателем, он теряет любимую девушку, его жизнь 
сломана. Ему становится известно, что самый дорогой ему человек после 
покойной матери, его учитель и  исповедник кардинал Лоренцо Монтанелли – 
его настоящий отец. Юношеский максимализм не позволяет ему отличить 
один вид обмана от другого: то, что в одном случае это гнусность со стороны 
священника, не достойного этого звания, а в другом – страсть и мука двух 
людей, которых соединила запретная для них обоих – замужней женщины и 
католического священника -  любовь, их общий ребенок и общие страдания. 
Ему не хватает зрелости понять, что это – разные измерения. Для него это 
ложь и обман, порочащие религию. Он разбивает молотком распятие, 
инсценирует самоубийство и покидает страну. 

Однако, глубоко укоренившаяся вера не столь легко устранима. Артур – 
член религиозной студенческой подпольной организации, ее девиз: «Во имя 
Бога и народа теперь и навсегда» - и в ней есть священники, борющиеся за 
свободу Италии. Сам роман построен на крестных муках героя: Овод казнен 
в тридцать три года, этот возраст Христа. Его гибель уподоблена 
библейскому мифу об отце, принесшем в жертву ради людей своего сына. 
Такова евангельская основа мифа, а в романе она принимает форму жертвы 
кардинала Монтанелли. Он вынужден подписать смертный приговор 
осужденному узнику, уже зная, что это его сын, потому что в противном 
случае в дни праздника будет произведен налет на тюрьму, чтобы освободить 
его, и погибнут люди. Ради спасения этих незнакомых ему людей 
Монтанелли жертвует самым дорогим ему человеком на земле – сыном. И 
конечно он не в силах пережить это. Поэтическая трактовка сюжета в данном 
случае напоминает то, что делал с библейскими сюжетами Мильтон. 

Поэзия Блейка также пронизывает роман. Любовь Артура Бертона к 
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подруге своего детства, как и он, англичанке, рожденной в Италии, 
Дженифер Уоррен, дочери врача, которую подруги – итальянки звали 
Джеммой, драматична. Им было суждено потерять друг друга: Джемма 
считала Артура погибшим, долгие годы жила с чувством непоправимой 
вины, вышла замуж за революционера по имени Джованни Болла, потеряла 
отца, мужа и ребенка. Она вернулась в Италию, к революционной борьбе, 
бывшей смыслом ее юности. Тринадцать лет спустя в изувеченном человеке, 
лицо которого искалечено шрамом, ей чудиться ее прежний возлюбленный, 
которого, как она считает, давно нет в живых. И лишь получив предсмертное 
письмо Овода, которое ей передали уже после его казни, она понимает, что 
это был Артур Бертон, друг ее юности, первая и главная любовь ее жизни. 

Это открывается ей в стихах Блейка, которые они когда-то вместе 
учили детьми: это стихотворение «Муха», один из лучших образцов 
философской лирики Блейка. В стихах четко даются тезисы уподобления 
жизни человека – жизни живой природы: «Муха-малютка, твой летний рай 
смахнул рукою я невзначай. Я тоже муха, мой краток век. А чем ты, муха, не 
человек?» Сходство – в бренности бытия живых существ, в неожиданности 
завершения этого бытия: «Вот я, играя, живу, пока меня слепая смахнет 
рука». Однако, живым существам дается радость бытия, а человеку – радость 
мысли «Thought» ощущение того, что он жил: «Счастливой мошкою летаю, 
живу ли я иль умираю». ( Перевод С.Я.Маршака). [6, с.32]. 

Эти завершающие строки и приводит Артур Бертон в письме вместо 
подписи: «So am I,  a happy fly if I live or if I die»[7, с.163]. В мелодичных и 
простых внешне, но глубоких по содержанию стихах Блейка заключается та 
религия бытия и утверждения красоты и радости, которую Блейк вводит в 
свою философию. Интонация и образы Блейка пропитывают художественную 
ткань романа «Овод» и смягчают суровые и иронические пассажи героя. 

В романе «Оливия Лэтем» писательница также прибегает к 
сопоставлению человеческого бытия и бытия других существ на земле: 
героиня, страдающая тяжкой депрессией после гибели в тюрьме жениха, 
способна на прогулке растоптать цветок и это – показатель ее душевного 
нездоровья и отсутствия гармонии бытия. Но в финале романа Оливия и ее 
друг Карол вновь обретают радость жизни, ощущают ее красоту: звезды на 
небе отражены во множестве таких же желтых цветочков на лужайке и 
Оливия знает, что и холм, где похоронен ее жених Владимир, усеян такими 
же цветами. «Karol pointed down at the grass. " And all the stars are here. The 
little gold things are merciful; they come even to Akatui. Next month Volodya's 
swamp will be thick with them too." The stars of last night's heaven had fallen to 
earth, and lay about their feet as buttercups». [8; с.199-200]. 

Художественная манера Войнич здесь созвучна лирике Блейка. 
Английская поэзия по-разному ощущаются в ее прозе и окрашивает ее 
особой страстностью, эмоциональностью и лиризмом. 
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Мақалада ағылшын жазушысы Әтель Лилиан Войничке және оның шығармаларындағы 

кейіпкерлердің табиғатына ұлы ағылшын ақындары Джон Мильтон мен Уильям Блейктің әсер 
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The article deals with the problem of influence of two great English poets – John Milton and 

William Blake – in the artistic principles and the prose of  English writer Ethel Lilian Voynich who is 
known by her novel «The Gadfly» (1897).  
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З. ВАЛИДИ И ЕГО РОЛЬ В ОСНОВАНИИ БАШКИРСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация. З.Валиди является не только видным востоковедом, ученым, но и  

выдающимся политическим деятелем. Его политическая деятельность связана с национальным 
движением башкиров и их стремлением к автономности. Также З.Валиди был одним из 
идеологов Русского федерализма. Однако подходы З.Валиди к вопросам автономии не нашли 
поддержку у большевиков, что стало причиной его эмиграции в зарубежье. 

Ключевые слова: российский федерализм, башкирское национальное движение, 
I Всероссийский мусульманский съезд, Центральное шуро (совет), Башкирское правительство, 
башкирские войска, фальсификация. 

 
Известный австрийский востоковед Герберт Янски в своих воспоми-

наниях о своем близком друге З.Валиди писал: «Он принадлежит к числу 
руководящих деятелей в национальном совете мусульманского Туркестана в 
Ташкенте, в национальном совете башкир в Оренбурге… организует в 
Башкирии выборы в Учредительное собрание России, избирается туда 
делегатом от Уфимской и Оренбургской губерний. Когда 17 ноября (на деле 
15 ноября – М.К) 1917 г. будет принято решении о создание автономного 
Башкирского государства, Ахмет Заки Валиди станет лидером Башкирского 
правительства, душой и движущей силой нового государственного образо-
вания» [1]. Разумеется, Герберт Янски большую часть своих воспоминаний 
посвятил научно – исследовательской работе З. Валиди, ибо он получил 
широкую известность в мировом масштабе как крупный ученый-востоковед. 
У себя на родине он больше известен как видный общественно-политический 
деятель, стоявший у истоков российского федерализма, ставший главным 
идеологом и руководителем башкирского национального движения, сыграв-
ший важную роль в казахском, туркестанском национально-освободительных 
движениях. Благодаря своей титанической организаторской способности, 
таланту он сумел сплотить и поднять башкирский народ после Февральской 
революции 1917 г. на борьбу за создание своей государственности, за 
справедливое решение земельного и других вопросов, отвечающих интересам 
народа. Именно 3. Валиди Тоган и его сподвижники стояли у колыбели Баш-
кирской территориальной автономии, ныне Республики Башкортостан – 
высокоразвитого субъекта Российской Федерации. Он же не только научной, 
но и своей политической деятельностью создавал мосты между всеми 
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тюркскими народами мира и вскрывал преемственную связь между их 
историей и накопившимися проблемами современности. Недаром в связи с 
120-летием со дня рождения З. Валиди по предложению ТЮРКСОЙ∗ и 
Министерства культуры и национальной политики Республики Башкортостан 
2010 г. был объявлен годом З. Валиди и все страны-члены ТЮРКСОЙ тогда 
провели различные мероприятия, посвященные юбилею ученого и политика. 
Признание заслуг З. Валиди в деле национально-государственного строи-
тельства в Башкортостане произошло лишь в конце 80-х гг. XX в. в условиях 
провозглашенной руководством страны политики гласности и демократиза-
ции страны. До этого правящая в стране коммунистическая партия в дирек-
тивном порядке предписывала рассматривать всю историю национального 
движения, его лидеров в сугубо негативном плане: 26 сентября 1921 г. бюро 
Центрального Комитета Коммунистической партии (большевиков) 
(ЦК РКП(б) обязало руководителей республики издать воззвание к трудя-
щимся Башкирии «о необходимости беспощадной борьбы с контрреволю-
ционной националистической группой Валидова». 24 января 1922 г. партий-
ная организация БАССР приняла воззвание, где впервые был использован 
термин «валидовщина» и дана установка рассматривать 3. Валиди как 
«контрреволюционера и слугу империалистической буржуазии»                     
[2, с. 623-624; 628-630]. Примерно такую же направленность имели тезисы 
«Характеристика башкирского движения», принятые пленумом Башкирского 
областного комитета коммунистической партии в июле 1926 г. [2, с. 638-647] 

К этой же теме Башкирский областной комитет КПСС вернулся в 
1963 г., осудив взгляды некоторых историков, пытавшихся тогда более или 
менее правдивее освещать тему образования Башкирской автономной 
республики [3, с. 11]. 

Активное и непосредственное участие 3. Валиди в общественно-
политической жизни связаны с его деятельностью в качестве представителя 
Уфимских мусульман в мусульманской фракции Государственной Думы с 
конца 1915 г. Особенно значима его роль в подготовке I Всероссийского 
мусульманского съезда (Москва, 1–11 мая 1917 г.) [4, с. 159]. В ходе этого 
съезда зародилось самостоятельное башкирское национальное движение, 
которое развернуло борьбу за территориальную автономию, за землю и 
другие права башкир. 

10 мая башкирские делегаты мусульманского форума официально 
заявили о создании «Башкирского областного бюро», которому было пору-
чено созыв I Всебашкирского съезда в Оренбурге. В состав этого бюро вошли 
Сагит Мрясов, Аллаберды Ягафаров и Заки Валиди. Но после Московского 
съезда вплоть до открытия I Всебашкирского курултая З. Валиди находился в 
Туркестане, что было связано с его убеждением в том, что пока освобо-
дительное движение не наберет силу в Туркестане, оно не развернется ни в 
Казахстане, ни в Башкортостане [5, с. 183]. Однако возникновение само-
стоятельного башкирского национального движения заставило его отойти от 

                                                
∗ ТЮРКСОЙ – Международная организация тюркской культуры, объединяющая 
тюркоязычные страны. Она возникла в 1992 г. Штаб квартира находится в г. Анкаре, столице 
Турции. Ныне Генеральным директором ТЮРКСОЙ является Дюсен Касеинов, бывший 
министр культуры Казахстана. 
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туркестанских дел и отдать все свои силы решению проблем самоопре-
деления башкир.  

З. Валиди, С. Мрясов, А. Ягафаров развернули большую агитационно-
массовую работу среди башкир. В первом номере газеты «Башкорт иттифагы 
бюроhы мехбире» (Известия бюро башкирского народа) была опубликована 
статья З. Валиди. «В ней, писал он, – я высказал мысль, что Башкортостан 
сыграет роль своеобразного моста между Туркестаном и Поволжьем, что 
достижение самостоятельности Башкортостана в конечном счете приведет и 
татар, выступающих ныне против нас, к необходимости присоединиться к 
освободительному движению на Востоке России» [5, с. 184].  

20 июля 1917 г. в Оренбурге в торжественной обстановке открылся 
I Всебашкирский курултай. З. Валиди, в числе других организаторов башкир-
ского движения, вошел в состав президиума съезда, выступил с обстоятель-
ным докладом по земельному вопросу, о государственном управлении, 
участвовал в составлении резолюций курултая. В резолюции съезда об 
управлении Башкортостаном говорилось о необходимости «освободиться от 
опеки других народов путем завоевания совместно с восточными и восточно-
южными степными тюркскими народностями национально-политической 
автономии» [6, с. 139]. На этом съезде возникло Центральное башкирское 
шуро (совет), которое возглавило национальное движение башкир. Особенно 
значима была роль З. Валиди в провозглашении после Октябрьской револю-
ции 1917 г. 15 ноября 1917 г. в г. Оренбурге автономной государственности 
башкир. Это историческое событие вызвало у башкирского народа необы-
чайный духовный подъем, воодушевление.  

III Всебашкирский учредительный курултай (8–20 декабря 1917 г.), 
обсудив проблему национально-государственного строительства, после голо-
сования по этому вопросу заявил: «Объявленную 15 ноября Центральным 
башкирским шуро территориально-национальную автономию утверждает 
единогласно» [6, с. 201]. 

В ходе III Всебашкирского учредительного съезда были образованы 
парламент и правительство Башкортостана. З. Валиди был избран членом 
Ксе-курултая или предпарламента Башкирской автономии. Он же стал 
заведующим военными и внутренними делами правительства Башкортостана. 
Однако широкомасштабная деятельность правительства по созданию авто-
номной государственности была приостановлена местными оренбургскими 
большевиками. Они, обвинив З. Валиди и членов башкирского правительства 
в буржуазном национализме, сотрудничестве с контрреволюционным 
казачьим атаманом Дутовым, арестовали их в феврале 1918 г. и заключили в 
тюрьму [7, с. 142].  

В дальнейшем в силу ряда обстоятельств, конкретно из-за репрес-
сивной политики коммунистов по отношению к башкирскому движению, 
отрицательного восприятия башкирским народом ленинского декрета о 
земле, которым было уничтожено вотчинное право башкир и по другим 
причинам, когда летом 1918 г. началась полномасштабная Гражданская 
война, Башкирское правительство решило действовать вместе с белым 
движением против «насильников-большевиков» [6, с. 518-522]. 

Следует отметить, З. Валиди считал, что существование башкирской 
государственности, хотя бы в форме автономии, невозможно без собственных 
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вооруженных сил. В этой связи еще в ходе I Всебашкирского съезда была 
принята резолюция об обязательности формирования «...с национальным уст-
ройством положений, отдельных башкирских полков с оставлением на службе 
в будущем этого башкирского войска на родине самих башкир» [6, с. 143]. 

Особенно четко этот вопрос был сформулирован в ходе III Всебаш-
кирского учредительного съезда. В резолюции «О войске» подчеркивалась 
необходимость наличия собственных «воинских сил автономной Башкирии» 
для защиты его «суверенитета», для «обеспечения внутренних и внешних 
дел». В этом же документе перечислялись необходимые для создания 
национальных вооруженных сил меры [6, с. 218-219]. 

Действительно, летом 1918 г. (июнь–июль) были сформированы 
национальные воинские части, которые с июня 1918 г. по февраль 1919 г. 
сражались в стане белых. 

Однако белые генералы, воспитанные при царизме в великодержавном 
духе, в том числе адмирал Колчак, объявивший себя в ноябре 1918 г. «Вер-
ховным правителем России», не захотели признать Башкирскую автономию, 
попытались расформировать башкирские войска. 

В данной обстановке З. Валиди и его сподвижники решили перейти на 
сторону советской власти, красных, которые не отрицали права народов на 
самоопределение, что нашло свое отражение в «Декларации прав народов 
России», обнародованной в ноябре 1917 г. В марте 1919 г. Центральное 
советское правительство признало Башкирскую автономную республику и 
подписало об этом Соглашение с Башкирским правительством, за которым 
стояло боеспособное, беспредельно преданное своим лидерам национальное 
войско. После подписания «Соглашения» на военном съезде башкирских 
войсковых представителей, 21 февраля было создано Башкирский револю-
ционный комитет или сокращенно Башревком. Председателем этого 
революционного органа власти был избран З. Валиди. Следует подчеркнуть, 
что З. Валиди «автономию» понимал в европейском смысле этого слова: 
внутренняя самостоятельность в политических, экономических и культурных 
вопросах при наличии собственной вооруженной силы и милиции и это 
положение по настоянию лидеров башкирского национального движения 
легло в основу Соглашения 1919 г. 

К сожалению в дальнейшем, особенно в 1920 г., когда стало ясно, что 
большевики одерживают вверх над белыми, Ленин и его окружение в 
одностороннем порядке решили свести автономию Башкортостана к чему-то, 
похожему, по выражению З. Валиди, на «национально-культурную автоно-
мию» [2, с. 494]. Все это нашло свое отражение в декрете советского прави-
тельства и ВЦИК от 19 мая 1920 г. По этому поводу З. Валиди был на приеме у 
вождя революции, но эта встреча не дала никаких результатов, ибо В.И. Ленин 
считал недопустимым, чтобы в недрах Советской Российской республики 
появился островок без диктатуры пролетариата. После этих событий З. Валиди, 
не имея возможности возвратиться в Башкортостан, был вынужден скрыться в 
Туркестане, где возглавил «басмаческое», фактически народное движение, а 
оставшиеся члены Башревкома подали в коллективную отставку. 

В нашей историко-публицистической литературе бытует мнение, 
осуждающее З. Валиди, в том числе членов Башревкома за уход с своих 
постов, оставление некоторыми из них Башкортостана [8]. По их 
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представлению, все они должны были находиться на местах и вести борьбу за 
права республики и дальше. Но подобный подход к данной проблеме не 
учитывает сложившуюся в Стране советов обстановку. Во-первых, уход 
лидеров башкирского движения со своих постов был своего рода формой 
протеста против действий центральных властей. З. Валиди, как честный, 
целеустремленный и принципиальный человек, не смог дальше сотрудничать 
с большевиками, нарушившими свои слова. Во-вторых, и это самое главное, 
З. Валиди, находясь в Москве и общаясь с В.И. Ленином и В.И. Сталиным и 
другими вождями революции, прекрасно понял, что дни Башревкома 
сочтены, что Центр терпит его и других лидеров башкирского национального 
движения у власти до поры и до времени, что в ближайшем будущем на них 
обрушится топор репрессий и, как дальновидный политик, решил вести 
борьбу за подлинное самоопределение тюркских народов вне пределов 
Башкортостана и Центральной России. Поэтому сокрушительный и 
малопродуктивный удар по автономии Башкирии в 1920 г. вынуждает его, 
вызванного в Москву, чтобы удержать его подальше от Башкортостана, 
выехать в Среднюю Азию. Но, как уже было сказано, политическая и военная 
ситуация в России изменилась. Разрозненные, раздробленные племенными 
раздорами движение так называемых «басмачей», среди которых было 
сильно влияние фанатичных мулл с чисто средневековым мировоззрением и 
мало интеллигенции, способной понять суть происходящих в России и мире 
событий, не сулило успеха. После разгрома остатков белогвардейцев, 
особенно белополяков, части Красной Армии устремились в Туркестан. 
З. Валиди и его единомышленникам не оставалось ничего, как выехать за 
границу. Затем в 1925 г. З. Валиди прибыл в Стамбул, где занялся научной и 
преподавательской деятельностью. 

Таким образом, в переломные годы двух революций, Гражданской вой-
ны во главе башкирского национального движения стоял человек, обладаю-
щий большим организаторским талантом, истинный патриот своего народа. 

В конце ХХ – начале XXI вв. в Республике Башкортостан проделана 
немалая работа по объективному, с новых позиций, без прежних идеоло-
гических шор изучению жизни и деятельности, научного наследия З. Валиди. 
Большая работа в этом направлении была проделана прежде всего фило-
софом по специальности историком по призванию A.M. Юлдашбаевым. Он 
перевел на башкирский и русские языки «Воспоминания» З. Валиди, ряд его 
научных трудов, выпустил целый ряд книг о нем [9]. Научная деятельность 
З. Валиди в России была исследована канд. ист. наук. А. Салиховым [10]. 
Кстати, он сейчас работает над докторской диссертацией по научному 
наследию З. Валиди. Общественно-политическая деятельность З. Валиди 
получила всестороннее отражение в трудах С.Ф. Касимова, М.М. Кульша-
рипова, Н.У. Ишемгулова и других [11]. 

Неоценимый вклад в изучение творческого наследия З. Валиди, в целом 
раскрытию его образа как выдающейся личности, внесли литераторы 
Г.Б. Хусаинов, Р.Н. Баимов, Г.Г. Шафиков [12].  

Однако личность З. Валиди не совсем адекватно оценивается со 
стороны некоторых историков, в частности сотрудника Института истории 
РАН С.М. Исхакова. В своих работах, имеющих отношение к З. Валиди, он 
всячески пытается принизить его роль в национальном движении народов 
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Востока России, изображая его агентом ЧК, человеком корыстолюбивым, 
мечтавшим лишь о своей карьере [13]. Вызывает сожаления и то, что Исхаков 
увлекается лишь поиском негатива в трудах башкирских историков, зани-
мающихся изучением творческого наследия З. Валиди, выставляя себя при 
этом эдаким бесстрастным исследователем деятельности лидера башкирского 
движения. На деле Исхаков продолжает линию негативизма, которая обозна-
чилась в татарской историографии еще в 20-х гг. XX в., по отношению к 
башкирскому движению и его лидерам. Чего стоят, например, его беско-
нечные измышления о национальной принадлежности З. Валиди, вопреки 
очевидным фактам. 

Татарскими историками до сих пор муссируется мнение, пущенное в 
оборот в свое время Г. Исхаки и С. Максуди о том, что образование 
Башкирской АССР явилось удовлетворением личных амбиций З. Валиди          
[14, с. 27, 29, 81]. В татарских изданиях также постоянно повторяется оши-
бочный тезис, по которому большевики сознательно пошли на раскол общего 
татаро-башкирского, мусульманского движения и сверху, волевым путем 
допустили образование отдельной Башкирской республики [15, с. 177–241]. 
По их мнению получается, что не было никакого мощного башкирского 
национального движения, возглавляемого З. Валиди. Притом не следует 
забывать, что башкирское национальное движение опиралось на собственные 
национальные вооруженные силы. 

Личность З. Валиди и его общественно-политическая деятельность на 
сегодня остается в эпицентре идеологической борьбы в связи с великодер-
жавными, унитаристскими попытками федерального Центра ликвидации 
Республики Башкортостан. 

В последнее время усилились нападки на республику, в том числе на 
личность З. Валиди, что, по-видимому, связано с 20-летием принятия Декла-
рации о государственном суверенитете Республики Башкортостан и ростом в 
федеральном Центре тенденций по ограничению политических, экономии-
ческих, культурных прав национальных республик. 

Так, выступая 25 декабря в ходе пленарного заседания Госдумы, 
депутат парламента от «Единой России» Андрей Назаров предложил 
Комитету Госдумы по безопасности запросить в ФСБ информацию о сотруд-
ничестве А.- З. Валиди с фашисткой Германией. По его словам «в самой 
России имеют место случаи возвеличивания исторических персонажей с 
сомнительным прошлым». В частности, он сообщил, что одна из централь-
ных улиц в Уфе стала называться в честь Ахмет-Заки Валиди. Депутат 
заверил, что личность этого человека уже развеяна в многочисленных 
публикациях о его участии в комплектовании мусульманских подразделений 
«Ваффен-СС». Также якобы имеются достоверные данные о сотрудничестве 
Ахмет-Заки Валиди с разведкой Польши в годы войны, которая, в свою 
очередь, активно сотрудничала с германской разведкой, указал Назаров. 

Аналогичного содержания измышление о З. Валиди было опублико-
вано неким Денисом Игнатьевым в газете «Правда», органе КПРФ                   
(20–23 марта, 2009 г.). 

В интернете в массовом порядке стали появляться подобные же 
материалы с хлесткими заголовками [16]. 
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Конечно, нет ни малейшего желания отвечать на далекие от истины 
опусы указанных выше авторов, которые были использованы депутатом 
Госдумы, человеком весьма одиозной биографии Андреем Назаровым. 
Любой разговор с этими фальсификаторами, вкупе с Назаровым, вызывает 
омерзение. К сожалению, эти выпады против З. Валиди доходят и до 
добропорядочных граждан РФ, у которых могут возникнуть вопросы о нем: 
кем же был этот человек и достоин ли он увековечения своей памяти? 
Поэтому этим злопыхателям был дан обоснованный ответ на страницах газет 
и журналов, в том числе центральной печати [17]. Мифотворческого 
характера публикации противников З. Валиди были разоблачены в нашей, 
написанной совместно с A.M. Юлдашбаевым книге «Заки Валиди как 
политик и ученый востоковед» (Уфа, 2010). 

Таким образом, Заки Валиди был не только лидером башкирского 
национального движения, основателем Башкирской автономной республики, 
но и « отцом русского федерализма, как назвали его московские публицисты 
[18]. Он также сыграл большую роль в те годы в решении вопросов  
самоопределения не только башкир, но и народов Казахстана и Туркестана. 
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М. Кульшарипов 
З. ВАЛИДИ  ЖӘНЕ БАШҚҰРТ АВТОНОМИЯЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫН 

ҚҰРУДАҒЫ ОНЫҢ РӨЛІ 
 
Мақалада З.Валидидің тек шығыстанушы, ғалым ретінде, сонымен қатар ұлы саяси 

қоғам қайраткері, башқұрттардың мемлекеттік жүйе құруына ұлттық қозғалыс күшін 
бастаушы қырынан көрсетілген. Совет Одағының Большевиктер жағынан автономия құру 
мәселесін қолдау таппағандығынан З.Валиди шетел асуына тура келді. 

Түйін сөз: орыс федерализмі, башқұрт ұлттық қозғалысы, I Бүкілресейлік мұсылмандар 
съезді, Орталық кеңес, Башқұрт үкіметі, башқұрт жасағы, фальсификация. 

 
 

M.M. Kulsharipov 
Z. VALIDI AND HIS ROLE IN FOUNDING OF BASHKIR AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
In the article of M. Kulsharipov it is revealed that Z. Validi was not only a prominent scholar-

orientalist; he was an eminent political figure, who headed national movement of the Bashkirs for 
achieving their state system. There is also stated that Z. Validi was one of the ideologists of Russian 
federalism. However Validi approach to the question of autonomy didn't meet with insight from 
Bolshevik leadership of the Soviet country and that was the reason of his emigration abroad. 

Key words: Russian federalism, Bashkir national motion, I, is All-russian moslem 
convention, Central advice, Bashkir government, Bashkir troops, falsification. 
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МҰНАЙШЫ МАМАНДАР ЕСТЕЛІГІ - ТАРИХИ ДЕРЕК КӨЗІ 
 
Аңдатпа. Мұнайшы мамандар туралы естеліктерді нарративтік тарихи құнды дерек 

көзі ретінде пайдалану Қазақстан мұнай кәсіпшіліктерінің қалыптасуы, дамуы, мұнайшы 
кадрларды даярлау жөнінде маңызды мағлұматтар алуға, қазақ мұнайының тарихын жан-
жақты саралауға мүмкіндік береді.  

Түйін сөз: мұнайшы, мамандар, мұрағат, деректер, естелік, мұнай, газ. 
 
Қазақстан мұнай өнеркәсібінің қалыптасып, дамуы және маман 

кадрларының өсіп, жетілуі туралы естеліктер де нарративтік тарихи құнды 
дерек бола алады.  

Естеліктердің тарихнамалық зерттеу объектісіне айналуы тәуелсіздік 
жылдарынан басталады. Бұл бағытта С.Шеретов [1], Қ.Әлімғазинов [2] 
диссертациялары қорғалды.  

С.Шеретов естеліктерге Ресей тарихнамасы тұрғысында теориялық – 
методологиялық мән берсе, Қ.Әлімғазинов азамат соғысына қатысушылар 
естеліктерін тарихи дерек көзі ретінде зерделейді.  

Естелік иелері, олар мемлекеттік құрылыс қайраткерлері, партия, кеңес 
қызметкерлері, өндіріс ұйымдастырушылары. 1920-1940 жылдардағы мұнай 
кәсіпшіліктерінің дамуы, өндіріс мәселелері, маман кадрлардың жағдайы 
туралы қоғам қайраткері Сабыр Шарипов (1882-1942) естеліктерінің мәні зор.   

С.Шарипов 1928-1932 жылдары «Ембі-мұнай» бірлестігі басшысының 
орынбасары, 1938-1941 жылдары Құлсары, Доссор кәсіпшіліктерінде қызмет 
атқарған.  

С.Шариповтың ерекше еңбегі, ол жергілікті жерлердегі қазақ 
балаларының техникалық білім алуына қамқор болуы еді. Оның еңбектерінде 
мұнайшы мамандар туралы шыншыл деректер көп. Осы жылдардағы 
кәсіпшіліктердің материалдық-техникалық базасы, темір жол құрылысын 
салу, кадрларды ФЗУ, Горпромуч, мұнай техникумында және орталықтан 
дайындау мәселесі комсомол ардагері Қ.Ізімбергенов [3], Ембі мұнай трест 
басшылары Я.Лаврентьев естеліктерінде баяндалады. 

Соғыс жылдарындағы ғалымдар мен мұнайшылардың ерен еңбегі 
туралы сол кездері КСРО мұнай өнеркәсібі министрінің орынбасары болған 
Н.К.Байбаковтың [4] жазбалары тарихи құнды.  

Себебі, онда отты жылдары Сібір мен Қазақстандағы мұнай кеніш-
терінің ашылуы нақты баяндалады.  

1930-1960 жылдардағы мұнай кәсіпшіліктері туралы, Ұлы Отан соғы-
сының отты күндері, өндіріс орындарының ашылуы жөніндегі мағлұматтар 
С.Мұқашев [5], С.Өтебаев [6] естеліктерінде баяндалады.  
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Қазақстанның мемлекет қайраткері Саламат Мұқашев (1927-2004) 1947 
жылы Атырау мұнай техникумын бітірген. 1970-1988 жылдары Атырау, 
Маңғыстау облыстық партия комитетін басқарған. Қазақ КСР Жоғары Кеңесі 
төрағасы қызметтерінде мұнай өнеркәсібімен тікелей айналысқан.  

Мұнайшылар туралы естелік кітаптардың авторы,көп жыл мұнайлы 
Атырау, Маңғыстау облыстарын басқарған Саламат Мұқашев туралы Рахмет 
Өтесінов мол деректер келтіреді. 

«Ол жұмыспен  қатар оқудан қол үзбеді. Әуелі Харьковтан екі жылдық 
кәсіподақтар мектебін бітіріп алды. Содан кейін Мәскеудегі кәсіподақтардың 
жоғарғы мектебін тәмамдады.  

Әңгіме кімнің не бітіргенінде емес, сол алған білімін өмірде қолдана 
білуінде ғой. Ол әрине адамның жеке басының қабілетінде, ой өрісінің кең-
дігінде. Қандай іске де жауапкершілікпен кірісуінде. Бұл жағынан Саламат 
өзін көрсете білді. Әуелі алған мамандығы бойынша кәсіподақтар жүйесінде 
істеп жүрді де кейін партиялық жұмысқа ауысты. аудандық, облыстық партия 
комитеттерінің бірінші хатшысы болды. Еңбек жолын Қазақ ҚСР Жоғары 
Кеңесі президиумының төрағасы қызметінде жүріп аяқтады.  

17 жыл бойы жоғарғы лауазымды жұмыста жүргеніне қарағанда жаман 
жасамаған болу керек. Менің білетінім, Маңғыстау облысында бірінші басшы 
болып істеген уақытында жергілікті кадрлерді көтеру жөнінде батыл қимыл 
жасады. Бұдан бұрын аудан, облыс басшы орындарында жергілікті жігіттерді 
саусақпен санап алған еді. С.Мұқашев өзі істеген 5 жылдың ішінде аудан-
дардың бірін басшыларын түгелімен жергілікті мамандармен ауыстырды. 
Кейін облыстық басшы орындарға да соларды қойды. 

Саламат зейнеткерлікке шыққасын да қарап жатқан жоқ. Заманы 
туралы, замандастары туралы ой тербеп, қалам тартып, бірнеше кітап 
шығарды. Бұл Атырау, Маңғыстау облыстары тарихына қосқан үлесі. Кезінде 
алдыңғы қатарлы азаматтарға тиісті бағасын берсе, енді соларды болашақ 
ұрпақтың жадында қалдыру жолындағы еңбегі елеусіз қалмаса керек» [7]. 

Сафи Өтебаев (1909-2007) болса, алғашқы қазақтың кәсіби мұнайшы 
маманы. Сафи Өтебаев 1928-1930 жылдары Доссор кәсіби мектебінде, 
жылдары Орынбор жұмысшы факультетінде, 1931-1935 жылдары Баку мұнай 
институтында білім алған.  

Қатардағы мұнайшы инженерден Ембі кәсіпшіліктерінде басшы, 
Маңғыстау мұнай бірлестігінің алғашқы бас директоры.  

1960 жылдары Қазақстан өнеркәсібін Маңғыстау мұнайынсыз елестету 
мүмкін емес. 1950 жылдардың екінші жартысында Ембі мұнайшы маманда-
рының ізденістері және қажыр қайраты негізінде Маңғыстауда ірі мұнай газ 
қоры анықталды. 1958 жылы Маңғыстада барлау-бұрғылау жұмыстарын 
жүргізу үшін «Маңғыстаумұнайгазбарлау» тресті құрылды. Оны кәсіби 
мұнайшы Бердіғожин Орынбай Адайұлы басқарып, мұнайшылар құлан түзде 
Өзен, Жетібай кеніштерін бұрғылай бастады. Нәтижесінде ірі мұнай-газ 
кеніштері ашылып, тез арада мұнайшылар қалалары Ақтау, Өзен бой көтерді. 
Міне, осындай қажырлы істер Рахмет Өтесіновтің естелік еңбектерінде 
баяндалады. 

Р.Өтесінов 1951 жылы Мәскеудегі Губкин атындағы мұнай институтын 
бітіріп Ембі мұнай кәсіпшіліктерінде қызмет атқарды, 1964-1969 жылдары 
Өзен мұнай басқармасының тұңғыш бастығы болған.  
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1960-1970 жылдары Маңғыстау түбегінде көмірсутегі қорының ашылуы, 
оған деген КСРО Одақтық, Қазақстан Республикалық партия, үкімет органдары 
тарапынан үлкен қамқорлықты туғызды. Одақтық маңыздағы «Маңғыстау 
мұнай газ» өндірістік бірлестігі құрылып, ол тікелей Мәскеуге бағынды.  

1960 жылдары ашылған Жаңажол, Кенқияқ кеніштері мен Қосөзен 
аралығы: Жайық-Еділ аралығы кәсіпшіліктері Мартыши, Камышитовый, 
Ровное кеніштері ашылғанмен республикалық сала министрлігі құрылмады.  

Кәрі Ембі кәсіпшіліктерінің сол кезеңдердегі даму тарихы, мұнайшы 
мамандардың тұрмыс тірлігі туралы деректі мәліметтер мұнайшы 
Сағынғалиев Бөлекбайдың еңбегінен кездестіреміз [8]. 

Б.Сағынғалиев 1954 жылы Мәскеу мұнай институтын бітірген соң, 
мұнай кәсіпшіліктерінде инженер қызметін атқарған.  

1971-1986 жылдары Ембі мұнай бірлестігін басқарған. 
1970-1980 жылдары Ембі мұнайшы мамандары ескі кен орындарын 

тиімді пайдаланып қана қоймай, жер қыртысын терең геологиялық-геофизи-
калық зерттеуге кірісті. 

Осы жылдары жүргізілген жұмыстар желісі, ғалым-мұнайшы Мақаш 
Балғымбаев (1932-2005) еңбегінен көрініс тапты (9]. 

М.Балғымбаев 1955 жылы Мәскеу мұнай институтын бітірген соң, көп 
жылдары барлау экспедицияларында геолог қызметтерін атқарды. Жалпы 
мұнайлы Ембі тарихи шежіресін ел басқарған ел ағаларынсыз елестету 
мүмкін емес. Солардың бірегейі-Көшеков Оңайбай. О.Көшековтың  облыс 
басқарған 1977-1986 жылдары кәрі Ембі аты екінші мәрте (1899 жылғы Қара 
Шұңғылдан кейін – Л.Б.) Әлемге әйгілі болды. 1979 жылы әлемде теңдесі 
жоқ Теңіз мұнай кеніші (Теңіз, Королевск, Огайск – Л.Б.) ашылды. 
О.Көшеков өз естеліктерінде, сол бір жылдары теңіз кенішін игерудегі облыс 
басшылары Е.Тасқынбаев, Ю.Викулов, Р.Бердіғожин еңбектеріне ерекше 
тоқталады [10]. 

Қазірде Қазақстан мұнай өнеркәсібін Оңтүстік Торғай өңіріндегі 
Құмкөл мұнай кенішінсіз елестету мүмкін емес.  

1984 жылдары ашылып, алғашқы 1 млн. тонна мұнайын еліміз тәуелсіз-
дігіне арнаған, Құмкөл кеніші 1991 жылдан қарқынды жұмыс жасауда. 
Кенішті осы заманғы қуатты өндіріс ошағына айналдыруда өндіріс басшы-
лары М.Саламатов, Т.Хасанов, Р.Бердіғожин т.б. және Сыр өлкесі басшылары 
Е.Әуелбеков, С.Шаухаманов, Б.Сапарбаев т.б. еңбектері туралы Бақберген 
Досманбетовтың өмірбаян деректері сыр шертеді [11]. 

Б.Досманбетов 1997-1999 жылдары Қызылорда қаласы әкімі, арнайы 
экономикалық аймақ басшысы болды.  

Тарихи фактілерді тікелей мұрағат деректері арқылы анықтап, мағлұмат 
алсақ, естеліктер сол мұрағат деректерінде жарияланған оқиғалар мен олардың 
куәсі тарихи тұлғалардды сөйлетуде, бағалауда аса құнды дерек болмақ. 
Өзімізге дейінгі зерттеулерде естеліктер нақтылы пайдаланылған жоқ. 
Мұнайшы мамандар туралы естеліктер баспасөз беттерінде кейінгі кездері 
қазақ мұнайының жүз жылдығы қарсаңы мен соңғы жылдары жазыла бастады. 
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ҰЛЫ ТҰРАН ТАРИХЫНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАСЫ 
 
Аңдатпа. Қазақстанның бостандығы, тәуелсіздігі және тұтастығы үшін күрескен 

халқының адал ұлы Тұрар Рысқұловтың қоғамдық-саяси, қайраткерлік қызметі мұрағат 
деректері негізінде баяндалады, кеңес билігі уәде еткен еркіндіктің ауылы алыстағанын, 
халықтың сан ғасырдан бері сақталып келе жатқан салт-дәстүрлері мен ұлттық ерекшеліктері 
ескерусіз қалып, күштеп қолдан ұжымдастырудың арқасында қалың елдің алапат аштыққа 
ұрынғанын ашық айтқандығы нақты тарихи деректермен сараланып, оның тұлғалық бейнесі 
ашылған. Сондай-ақ, мақаланың авторлары Тұрар Рысқұловтың қазақ тарихындағы тұлғалық 
орны мен еңбектерін зерттеп-зерделеу арқылы жас ұрпақты отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа 
тәрбиелеуді көздейді.  

Түйін сөз: Тұран, тұлға, ұлт-азаттық көтеріліс, қозғалыс, Алаш қайраткерлері, кеңестік 
тоталитарлық жүйе, Түркісіб құрылысы, геноцид саясаты. 

 
Ұлы Тұранның тарихында саяси қайраткерлігімен тазалығын жоғалт-

пай, ұлт алдындағы перзенттік парызын абыроймен атқарған атақты тұлғалар 
аз болмаған. Солардың бірі, жоғары ұйымдастырушылық қасиеті мен 
шеберлігінің арқасында қазақ елінің салт-дәстүрін, тарихи болмысын, ұлттық 
тұтастығы мен қасиетті тілін, ұлттық менталитетін, теологиялық таным –
түсінігін қастерлеген абзал ұлдарының бірі  Тұрар Рысқұлов болатын. Белгілі 
қаламгер Шерхан Мұртаза «Сталинге хат», «Бесеудің хаты» драмаларында, 
«Қызыл жебе» романында қоғам қайраткерінің қасіретті ғұмыры мен 
қызықты қызметтік жолына асқан көрегендікпен үңіле отырып, Тұрар 
Рысқұловтың әдеби бейнесін ойдағыдай бере білген.  Әсіресе «Сталинге хат» 
пьесасы тарихи фактілерге дәлме дәл негізделген.  

Кеңестік һәм қазіргі кезеңдегі әдеби, ғылыми және баспасөз материал-
дарын қайта сүзгіден өткізе отырып Тұрар Рысқұловтың ұшан-теңіз риясыз 
еңбегі аз зерттелді деп те, көп зерттелді деп те айта алмайды екенбіз. Кешегі 
Кеңестік тоталитарлық жүйеге бағынған жылдары  (1917-1918 ж.) Тұрар 
Рысқұлов қазақ еңбекшілерінің арасында өзінің белсенді үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізе отырып, талантты ұйымдастырушы ретінде көзге түсті. 
1918 жылдың сәуірінде Әулие ата кеңесі атқару комитеті төрағасының 
орынбасары қызметіне тағайындалып, Әулие ата мұсылмандары арасында 
кәсіподақ ұйымын құруға бел шеше кірісті. Осы қызметте жүріп 1916 жылғы 
ұлт-азаттық көтеріліс кезінде көршілес Қытай еліне  ауа көшкен аш ағайынды 
елге қайтару үшін, жұттан қалжыраған қауқарсыз халықты аман алып қалу 
үшін тамақтандыру тіректерін ашты. Небәрі жиырма төрт жасында осы 
қызметке тағайындалған Тұрар тәжірибелігі мен талғампаздығын, жоқ-
жітіктің жанайқайына жауаппен қарайтын тазалығын талай рет дәлелдеді [1]. 
Ендеше, тарихи баспасөз материалдарына назар аударайық. 1926 жылдары 
жарық көрген «Коммунистическая мысль» журналында жарияланған 
«Очерки революционного движения в Средней Азии» атты мақаласында 
Г.Туркестанский (П.Г.Галузо) былай деп жазады: «первое, что бросается в 
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глаза при чтении статьи Рыскулова, - это недостаточная оборудованность 
статьи точными ссылками на источники. Неверно указание товарища 
Рыскулова, что  край уже с первых попыток проникновения в него русских 
еще со времени  Петра Великого является не только объектом эксплуатации 
для развивавшегося отечественного капитализма, но также и местом для 
переселения из районов крестьянских волнений, ибо зеселение края всерьез 
началось только с 1906 года, да и то до 1910 года край для переселения был 
закрыт и населялся только самовольцами. Борьба киргиз и туркмен против 
переселенца – мужика фактически была борьбой против русского помещика, 
поставившего этого мужика в такое положение, что он был вынужден 
наступать на туземца. Этот элемент противоречий мог разрешиться и 
разрешился вовсе не на туркестанской арене борьбы, а на арене русской 
аграрной революции» [2]. 

Кеңестік отаршылдық идеологияны қолдайтындығын көзқарасымен  
танытқан автор Тұрар Рысқұлов мақаласының   әр сөйлеміне  ескертпелер 
мен түзетулер берген. Қара халықтың жалғыз қазынасы – жерінен 
айырылуына Кеңес үкіметінің түк қатысы жоқтығын жалаулата сөйлегенімен, 
ар жағынан империялистік, шовинистік амбициясы байқалып тұрады. 
Андреевка, Алексеевка, Петропавл, Павлодар, Ванновка т.б. топонимикалық 
атаулар осыған нақты айғақ бола алады. Ал Н.Кузьмин атты автор «О 
марксистском понимании восстания 1916 года» мақаласында өзінің сын 
садағын тағы да  Тұрар Рысқұловқа кезей отырып, қазақ қайраткерінің өрелі 
ойын түсінбеуге тырысады: Статья Рыскулова «Восстание туземцев Туркес-
тана 1916 г» полно грубейших ошибок против марксизма. Вся беда 
Рыскулова в том, что он заранее нарисовал себе какую-то теорию которое 
заключается в следующем: «Всякое движение угнетенных против угнетаю-
щих национальностей непременно носит национальный характер. Утверж-
дение Рыскулова не совсем верно. Товарищу Рыскулову необходимо доказать 
чистоту местной буржуазии для того, чтобы иметь возможность сказать, что 
движение 1916 года было национально-демократическим. Революционный 
характер этого движения ясен сам собой, несмотря на то, что оно безусловно 
национального характера не носило. В общем и целом, картина остается 
ясной движение не имело ни плана ни руководства» [3]. Басшысы да, бағдары 
да жүйелі жоспары да жоқ қауқарсыз қозғалыс деп есептеген автор 
Б.Әшекеев пен А.Имановтартардың саяси-әлеуметтік іс-әрекеттерін елемеуге 
тырысады.  Әр сөйлем сайын Тұрар Рысқұловтың «саяси қателігін» көрсете 
беруіне қарағанда автор ұлт-азаттық көтерілістін болғаның мойындағысы 
келмейді.  Осы жазбаларға көз жүгірте отырып-ақ Тұрар Рысқұловтың сиясы 
кеппеген саяси сараптамаларының соққына шам алып түсу «жапондық 
тыңшыларды тұтқындау» науқанынан әлдеқайда бұрын басталғанын 
бағамдаймыз.  

Тұрар Рысқұловтың пікірінше 1916 жылғы көтеріліс үлкен саяси 
төңкеріске негіз болған ұлт – азаттық қозғалыс. Ол орыс большевиктері 
айтқандай байлар мен панисламистердің ұйтқы болуымен басталған және 
буржуазия ұлтшылдарының идеологиясына қызмет еткен қозғалыс емес [4].  

ХХ ғасырдың 1920-жылдары жүргізілген жер-су реформасы кедей 
кепшіктің қуатты қолдауына ие болғанымен, алғашқы науқанда сансыз 
сәтсіздіктер мен өрескел қателіктерге жол берілген болатын. Реформа 
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барысында берекеге кенеледі деген елдің басынан өткен бір жағдаятты Тұрар 
Рысқұлов былайша атап көрсеткен: «Лепсі уезіндегі қайтарылған жерді 
қазақтарға бергенімен, іс жүзінде орыстар оларды уезде жаппай ұрып-соғып, 
бөлінген жерді кері алуда. Осы уезде орыстар қолымен он бір адам өлтірілді» [5].  

Осы мәлімдемесінен түйгеніміз – Тұрар Рысқұлов секілді көреген 
тұлғалар «аша тұяқ қалдырмай» асыра сілтейтін белсенділердің дайындықсыз 
бастамаларына батыл тойтарыс беріп отырған. Кеңестік кезендегі интелли-
генцияны жаппай қуғын – сүргінге ұшырату науқанға айналған жылдары  
сабырлы қалпың сақтап, салмақты ой тастау үшін, «қызыл тулы Кеңестің» 
«қайырымдылығын» көрген көздердің көз жасын көре білу үшін ерекше білім 
иесі, асқан ақыл иесі болу керек. Алаш қайраткерлерінің барлығы дерлік бұл 
үддеден шыға білген. Ташкентте мұғалімдер институты ашылғанда көкірегі 
ояу қазақ жастары арасында аталған оқу орнына ат басын бұрғандардың 
арасында Рысқұлов та бар болатын. «Дегенмен, аталмыш оқу орнын аяқтауға 
мүмкіндік болмады, себебі ақпан төңкерісінен кейін бірден революциялық 
жұмысқа бас ұрып Әулиеата уезінде Уақытша өкіметке қарсы күресуіме тура 
келді» - деп өз өмірбаянында өкіне мәлімдеуіне қарағанда, мұнан кейінгі 
рухани һәм саяси сабақты өзгермелі өмір мектебінен алғандығын аңғарған-
даймыз. Кейіннен республиканың басшылық орындарында жүрген кезінде де 
Тұрар Рысқұлов Кеңес билігі уәде еткен еркіндіктің ауылы алыстағанын, 
халықтың сан ғасырдан бері сақталып  келе жатқан салт-дәстүрлері мен 
ұлттық ерекшеліктері ескерусіз қалып, күштеп қолдан ұжымдастырудың 
арқасында қалын елдің  алапат аштыққа ұрынғанын ашына айтып кетті. 
Ұлтқа қарсы істелген геноцидті ұлы жүректері тоқтағанша таусыла айтып 
өткен арыстар ақыр соңында өздері де сталиндік саяси қуғын-сүргін 
жендеттерінің құрбаны болды. Асыра сілтеушіліктің ақыры неге апарып 
соқтыратынын сезген Тұрар Рысқұлов өз жазбаларында былай дейді: «Мұн-
дай асыра сілтеушіліктерге себеп болған негізгі жайттар: коллективтендіру 
мен малды қоғамдастыруға жоғары процент қуушылық, жерді бірлесіп өңдеу 
серіктестіктерін жойып, мал шаруашылығымен шұғылданатын аудандарда 
барлық жерде бірдей артельдер типті коммуналар ұйымдастыруға, шамадан 
тыс алып колхоздар ұйымдастыруға әуестенушілік, 300-400 шаңырақты 
зорлықпен бір жерге жинап, қалашық жасау, қазақ колхоздарын орыс 
колхоздарына күштеп қосу, колхоз-совхоз комбинаттарын құру, атамекенінен 
үдере көшкен бай-бағланның төлеуге тиіс салығын көбінесе жарлы-
жақыбайларға бөліп салу, бірқатар аудандарда революциялық заңдылықтың 
жаппай бұзылуы (ұрып-соғу, қамауға алу, біреудің мүлкін иемдену т.с.с.) 
колхозшылардың тапсырған шикізатына ақы төлемеу, аудандарды жете 
білмеу....» (И.В.Сталинге жазған хатынан) [6]. 

Ия мұның үстіне қоңыр төбел тіршілікті қазақтың күн көрісіне күйрете 
соққы берген ет салығы, жүн салығы, бидай салығынан басқа естіген есті 
азаматтың зығырданын қайнататын шошқа салығы (иманы айрандай үйіп 
отырған елде мұнан артық қандай қорлық керек), шаңырақ салығы, киіз үй 
салығы, ит терісін өткізу салығы (қазақ ешқашан харамға қасапшы болмаған), 
жылқының құйрық-жалын күзеп өткізу салығы (қазақта о дүниеге аттанған 
адамның жылқысының ғана құйрық-жалын күзеп, жылына дейін мінбейтін 
салт болған) секілді сорақылықтарға жаны төзбеген қайраткерлер қарсылық 
көрсеткен күннен бастап «банды» аталып шыға келген. «Кіші Қазан» 
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доктринасының  авторы Ф.И.Голощекин Сталинге жазған хатында «сонғы екі 
жылда (1930-1931 жж) ірі бандылардың 15 көтерілісі болды. Оларға 34000-ға 
жуық адам қатысты. Осы екі жылда 1350 контрреволюциялық топтар 
жойылды және олардың 7,5 мыңдай қатынасушылары қолға түсті» [7] деп 
(«Қазақ тарихы журналы») мақтана-мәлімдеуіне қарағанда мемлекеттің 
төңкеріс жасамақ болған маңызды «бандыларды» талқандау операциясы 
ұзаққа  созылғанға ұқсайды. Т.Рысқұлов Кеңес үкіметінің Түркістанда 
түбегейлі орнығуына атсалысқан. Түркістан кеңестерінің VI құрылтайында 
мүшелікке сайланған, 1918 жылдың желтоқсанында өткен Түркістан 
компартиясының ІІ конференциясында мұсылман бюросын басқару сеніп 
тапсырылған. Түрксіб құрылысында да өзіндік қолтаңбасы қалған текті де 
таптырмас кадр еді [6]. Бұл пікірімізге Түркістан компартиясының мүшесі 
М.Фрунзенің «крупнейшим представителем этих мусульманских коммунис-
тов из киргиз является Рыскулов….помимо ума, обладает большой энергией 
и недюжинным характером» деген көзқарасы дәлел бола алады [8]. 
Т.Рысқұлов 1919 ж наурызда Түркістан Кеңестері Орталық Атқару Комитеті 
төрағасының орынбасары, 1920 ж 21 қаңтарда Түркістан Атқару Комитеті 
төрағасы И.А.Апиннің Москваға ауысуына байланысты төраға қызметтерін 
абыроймен атқарды. Ол 1921 – 1922 жылдары РСФСР – дың Ұлт істері 
жөніндегі Халық Комиссариатында қызмет атқарды, кейінірек сол 
Комиссариаттың екінші орынбасары лауазымында істеді. Кейін, Орталық 
Комитетінің ұйғарымы бойынша, арада жыл өткен соң қайтадан Ташкентке 
келеді де, 1922 – 1924 жылдар аралығында Түркістан Республикасы Халық 
Комиссарлары Кеңесінің төрағасы қызметін атқарады [9]. 

Т.Рысқұлов 1923 ж 5-9 наурыз аралығында Ташкентте өткен Орта Азия 
республикаларының ортақ суландыру жүйесін қалпына келтіру туралы 
баяндамасы арқылы өз өресінің тым жоғары екендігін, реформаторлық 
қасиеттерінің толағай екендігін тағы да бір дәлелдеді [10]. Түрксіб 
құрылысына тәжірибелі инженер-теміржолшы М.Тынышбаевты тартып, төрт 
жылға межеленген тарихи құрылысты қысқа мерзімде (1930 жылы мамыр 
айында, мерзімінен бір жыл бұрын) аяқтады.  

Сонан соң, Тұрар Рысқұлов Моңғол Халық Республикасының 
құрылуына байланысты 1924 – 1925 жылдары сонда болып, онда Республика 
Конституциясын жазуға атсалысумен бірге, ол ел астанасының атын «Ұлан 
Батыр» деп қойылуына тікелей мұрындық болады. Сондай – ақ Орталық 
Комитетінің шешімімен ол, 1926 жылдың наурызынан бастап Қазақстан 
Өлкелік партия комитетінің қарауына жауапты жұмысқа келеді де, сонда 
қазақ өлкелік комитеті баспасөз бөлімінің меңгерушісі, әрі «Еңбекші қазақ» 
газетінің жауапты редакторы болып тағайындалады. Шындығында да қай істе 
де өзінің асқан табандылығы мен білімділігін, кемеңгер де кемелділігің, биік 
талғам мен парасаттылығын таныта алған Тұрар Рысқұлов 1926 жылдың 27 
мамырынан Орталық Комитетінің қаулысымен РСФСР Халық Комиссарлар 
Кеңесі төрағасының үшінші орынбасары болып тағайындалады да, оны 1937 
жылдың аяғына дейін жалғастырады  [11]. 

1930–1931 жылдары елді аштық жайлаған кезенде Сталинге келіп 
жатқан хаттар мен телеграмалардың саны күннен күнге арта түсті. Осы түста 
Тұрар Рысқұловта өзінің алғашқы екі хатымен нақты деректемелерін жазды. 
Алғашқысы 1932 жылы қырқүйек айында, кейнгісі 1933 жылғы қаңтар айын-
да жолданды. Үшінші хат 1933 жылдың тоғызыншы наурызында жазылған.  
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Енді хаттарда келтірілген тарихи фактілерге назар аударайық. Ақтөбе 
облысы бойынша 1 млн 12 мың бес жүз адамнан 1932 жылы 725 мың 800 
жүзі ғана тірі қалған, бұл – 71 пайыз ғана деген сөз. Қызылорда аудандық 
атқару комитеті төрағасының деректері ондағы ауыл советтерінде 15–20 
пайыз ғана адам тіршілікте бар екенін айғақтап түр. Өлген кісілердін етін 
жеген оқиғалар жайында хабар жете бастады.  Әсіресе балалар арасында өлім – 
жетім көп. Қазақ әйелдері балаларын мекемелер мен үйлердің алдына тастап 
кетуде. 50.000 мың қазақ баласының ешқайда орналастырылмағаны ресми 
түрде хабарланды. 1932 жылғы ақпан айында жүргізілген бүкілодақтық мал 
санағының мәліметтеріне қарағанда 40 млн бас малдан санақ кезінде 5 млн 
397 мың бас қана мал қалғаны – яғни мал басының 85,5 пайыз кеміп кеткені 
анықталды. Тұрғылықты халықтың 90 пайызы мал шаруашылығымен 
айналысатындықтан, бұл мәселе едәуір дәрежеде ұлттық мәселе болып 
табылады. 1932 жылы бірқатар қазақ аудандарында егіс көлемін есептеу 
барысында елеулі қөз бояушылықтарға жол берілгені қазір анықталып отыр. 
1932 жылғы көктемгі егіс науқаны барысында колхоздармен көптеген 
ауданда тұқым себу нормасы туралы жалған ақпарлар жасалып, өрескел 
бұрмалаушылықтарға жол берілген.  Бұл аудандарда тұқым қоры аз жиналған 
және қарызға алынған тұқым көп жерде елжұртқа жеткізілмеген. Демек, 
осының өзі жұрттың қонысынан ауып, ашаршылыққа ұшырауына себеп 
болды.Орталық Комитеттің 1932 жылғы қырқүйектегі қаулысында «200.000 
мың қазақ шаруашылығын отырықшыландыру жұмыстары жүргізілген» 
деген  тұжырым бар. Ал іс жүзінде олардың саны 100 мыңға да жетпеген. 
Қазақтар салған үйлерін тастап – қорек іздеп – босып кеткен. Мысалы, 
Алматы облысында 2100 үй, Қарағанды облысында 4100 үй, Мақтарал 
ауданында 250 үй қанырап бос қалған. 1932 жылғы мамыр айында Қарқаралы 
ауданындағы халықтың саны 50400 адам болса, содан қараша айының қарса-
ңында тірі қалғаны – 15900, ал аудан орталығында күн сайын 15–20 адам 
өледі. Төрғай, Батпаққара өңірінде халықтың 20–30 пайызы қырылып болған, 
қалғандары көшіп кеткен. Шалқар ауданындағы әлденеше ауылдарда тұрғы-
лықты халықтың 30–35 пайызы қырылып қалған. Осындай аудандар құрамына 
кіретін Ақтөбе облысы  бойынша 1930 жылға дейін өмір сүріп келген. [12].   

Алайда Тұрар Рысқұловтың Қазақстан трагедиясы туралы Сталинге 
жазған үшінші хаты тым кеш жетті. Ол кезде (1933 жылдың ақпаны) қазақ 
түгелімен қырылғандары қырылып, қалғандары босып, амандары сол жерде 
қалып, түсініксіз нәубет біржола аяқталып біткен кез еді. Дегенмен, Тұрар 
Рысқұловтың Мәскеуде ірі қызмет атқара түрып, сол кездегі қазақ халқын 
ашаршылық апатына ұшыратып, тікелей геноцид жасап отырған Сталинге жүрек 
жүтқан қаһармандықпен қаймықпай хат жазуы – теңдессіз ерлік болатын.  

Жинақтап айтқанда, Тұрар Рысқұловтың қазақ тарихындағы тұлғалық 
орны мен еңбектерінің жас ұрпақты отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа 
тәрбиелеуде атқаратын ролі орасан зор, әлі де талмай зерттеп-зерделеуді 
талап етеді. Біздің міндет: азаттыққа қол жеткен  бүгінгі күнде жалынды 
жастарға Тұрар Рысқұловтың ғибратты ғұмыры мен өнегелі  істерін қаз 
қалпында жеткізу болатын. 
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С.Н. Алибек, С.Қ. Косанбаев 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ТУРАРА РЫСКУЛОВА 
В статье по архивным материалам освещена общественно-политическая деятельность  

Турара Рыскулова и его роль в развитии казахстанского общества. Авторы статьи, изучая 
известную историческую казахскую личность Турара Рыскулова и его общественно-
политическую деятельность, преследуют цель патриотического воспитания молодого 
поколения к своей Родине.  

Ключевые слова: Туран, личность, национально-освободительное восстание, народ-
ное движение, тоталитарная система, политика геноцида, строительство Турксиба.   

 
 

S.N. Alibek, S.K. Kosanbayev 
SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY  OF TURARA RUSKULOVA 

 
In the article on the archived materials social and political activity  of Turara Ruskulova and 

his role are lighted up in development of Kazakhstan society. Authors of the article studying well-
known historical kazakh personality of Turara Ruskulova and his social and political activity, aim of 
patriotic education  of the young generation to the Motherland. 

Key words: Turans, personality, nation-freedom revolt, motion, figures of people, to consult 
totalitarian system, politics of genocide, building of Тurksib. 
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В.В.БАРТОЛЬДТІҢ ТҮРКІСТАН АРХЕОЛОГИЯ ӘУЕСҚОЙЛАРЫ 

ҮЙІРМЕСІНДЕГІ ҚЫЗМЕТІ 
 
Аңдатпа. Мақалада Санкт-Петербург Ғылым Академиясының академигі, шығыста-

нушы, арабтанушы, филолог В.В.Бартольдтің Түркістан археология әуесқойлары үйірмесінде 
қызмет атқара жүріп, Орта Азия, Қазақстанның оңтүстігі мен Жетісудың өткен дәуірлері 
жөніндегі тарихи деректер жинаумен айналысқандығы туралы айтылады. Осы кезеңде 
шығыстанушының қазақ тарихына қатысты «Ғылыми мақсатпен Орта Азияға жасалған саяхат 
туралы есеп», «Жетісу тарихының очерктері», «Моңғол шапқыншылығы дәуіріндегі 
Түркістан», т.б. еңбектері дүниеге келді.   

Түйін сөз: Түркістан, археология, ғалым, шығыстанушы, тарих. 
 
Ресей патшасы кең-байтақ қазақ жерін отарлау мақсатында ең алдымен 

оның тарихын, мәдениетін зерттеуді басты меже етіп алғаны белгілі. Осы 
мақсатта қазақ жерінің табиғатын, географиясын, жер қойнауын, халқының салт-
дәстүрін, тұрмысын жан-жақты зерттеумен айналысатын ғылыми қоғамдар 
жұмыс істеді. Атап айтсақ, Солтүстік және Батыс Қазақстанды – Орынбор 
ғылыми мұрағаттық комиссиясы, Оңтүстік Қазақстан мен Жетісуды – Түркістан 
археология әуесқойларының үйірмесі, Шығыс және Солтүстік-Шығыс Қазақ-
станды – Орыс география қоғамының Батыс-Сібір бөлімі зерттеумен айналысты. 
Соның ішінде Түркістан археология әуесқойларының үйірмесі – қазақ 
халқының тарихында елеулі орынға ие болды. Үйірме Қазақстанның тарихы, 
археологиясы, этнографиясы мен мәдениеті саласында мол мұра қалдырды. 

1895 жылы Ташкентте жергілікті зиялылардың өлкенің өткеніне, оның 
тарихына, сәулет және өнер ескерткіштеріне ден қоятын өкілдерін, әскери 
адамдарды, шенеуніктерді біріктірген археология әуесқойларынан құралған 
Түркістан үйірмесінің ұйымдастырылуы тікелей В.В.Бартольдтің есімімен 
байланысты [1, 17 б.]. 1893 жылдың мамыр айында орыстың белгілі ғалымы 
В.В.Бартольд Санкт-Петербург университетінің және Ғылым Академиясы-
ның тапсырмасымен Шу және Іле өзені алқабының көне ескерткіштерін 
зерттеу үшін бұрын В.В.Радловтың басшылығымен Орхон экспедициясында 
болған суретші С.М.Дудинмен (1863-1929 ж.ж) Орта Азияға іс-сапармен 
барады. Алайда бұл сапарында оның тек Шымкенттен Әулие-Атаға дейінгі 
және Талас алқабындағы жолдарды көріп шығуға мүмкіндігі болады, себебі 
В.Бартольд жазатайым жағдайға ұшырап (аттан құлап, аяғы сынады), Әулие-
Атада қалып, кейін Ташкентте әскери госпитальда жатады. Осы жылы қыста 
Ташкентте болған археологтар мен ғалымдардың мәжілісінде В.В.Бартольд 
қатысушыларға өз тарапынан «археологиялық істе жергілікті қайраткер-
лердің маңызды орны бар» екендігін атап көрсетеді. Осы археология сала-
сындағы ізденушілер жиналысында «Түркістан губерниясының орталығы 
Ташкент қаласында Түркістан археология әуесқойларының үйірмесін құру» 
жөнінен шешім қабылданады [2, с.371-376].  
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Түркістан археология әуесқойларының үйірмесі - Орта Азия, 
Қазақстанның оңтүстігі мен Жетісудың өткен дәуірлері жөніндегі тарихи 
деректер жинаумен айналысқан ғылыми бірлестік. Оған әскери әкімшіліктің 
басшылары, әскерилер, оқу орындарының оқытушылары, шенеуніктер мүше 
болған [3, с.264]. Түркістан археология әуесқойларының үйірмесі 1895 жыл-
дың 11 желтоқсанынан 1917 жылға дейін қызмет атқарған. Құрылған күнінен 
құрылтайшы мүшелері жалпы жиналысын өткізген. Кейін «Туркестанские 
ведомости» газетінде  үйірменің ашылғаны, оның Жарғысы қоса жарияланған 
[4, 124 б.]. Үйірменің ашылуында сөз сөйлеген Түркістан губерниясының 
генерал-губернаторы А.Б.Вребский: «Мен өте ризамын, себебі менің еншіме 
алдында жауапты ғылыми мақсаты бар Түркістан археология әуесқойлары 
үйірмесін ашу бұйырып тұр. Түркістан өлкесінің ежелгі тұрғындары туралы 
тарихта беймәлім сырлар көп, үйірменің мақсаты – ортаазиялық кезеңнің 
тарихын ашатын мәліметтерді көптеп жинау болып табылады. Орта Азия, 
қазіргі Ауғанстан, Балх, Мерві және өзге де көршілес жерлер, ежелгі арий 
тайпасының бесігі болған, - деген пікір бар. Мәдениеті жағынан көш ілгері 
дамыған ежелгі арий тайпалары ерікті өмір сүру үшін осы жерлерге қоныс 
аударуға мәжбүр болған. Кейін Қиыр Шығыстың жабайы халқы оларды 
ығыстырып, арий мәдениетін жойып жіберген, ал біздің ата-бабаларымыз 
Еуропаға қоныс тепкен. Қазіргі таңда, тағдыр бізді қайта ата-бабамыз тұрған 
жерлерге әкелді, сондықтан, біздің алдымызда сол жерлердегі тарихи ескерт-
кіштерді жинау және сақтау, жойылып кеткен арий мәдениетін қайта қалпына 
келтіру секілді қасиетті борыш тұр», - дейді [5, с.7]. Бұдан көретініміздей, 
Түркістан өлкесінен арий тайпаларына қатысты мәліметтердің табылатын-
дығына үйірме төрағасы сенімді болған және мүшелерден осыны талап еткен.  

«Түркістан археология әуесқойларының үйірмесін құру жөніндегі» 
жарғыны бекіту 1895 жылы 31 қазанда халыққа білім беру министрлігімен 
жүзеге асырылған болатын. Жарғы параграфтарында айтылғандай, үйірме 
мыналардан тұрды:  

а) Түркістан өлкесінде кездесетін, ескі ескерткіштермен танысу; 
б) Суреттерді археологиялық өлкенің картасына енгізу; 
в) Археологиялық ескерткіштерді сақтау; 
г) Археологиялық қазбаларды жүргізу; 
д) Баспаға арналған жергілікті археологиялық материалдарды өңдеу. 
3 параграф бұл үйірмені құрудың маңыздылығын аша түседі, онда 

«Түркістан генерал-губернаторы осы ұйымның құрметті төрағасы болып 
саналады» делінген. 4-параграфта қарастырылғандай, үйірме құрметті және 
нақты мүшелерден тұрады, ал 5-параграфта «үйірменің мүшелері мен қыз-
меткерлері жергілікті археологияға қызыққан адамды сұрақ-дауысқа салумен 
сайлайтындығы» қарастырылған; негізгі мүшелер өз ортасынан басқарушыны 
сайлайды (параграф 7), ал басқарушы ағымдағы істерді анықтап қарайды, 
шешеді және анықтайды, қандай археологиялық ескерткіштер толық зерттеу-
лерге жатады, қазулардың жолымен, өндірістік қазбаға және үйірменің 
құрамына кіретіндерді шешеді (параграф 9). Археологиялық рефераттарды 
тыңдауға және ағымдағы іс жайлы маңызды шешім қабылдауға, үйірмеге 
жаңа мүшелер сайлауға және т.б. мәселелер жалпы жиналыста қарасты-
рылады (параграф 10) [6, с.11-16]. Жалпы Түркістан археология әуесқойлары 
үйірмесін құру жоғарғы жақтан берілген тапсырма болғанмен, оның негізінен 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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үш құрылтайшысын атауға болады, оларды ішкі мақсат пен ғылыми қызығу-
шылық бір арнаға тоғыстырды. Құрылтайшылардың мақсат-міндеттері 
қиылыспаса, үйірме атымен болмас еді. Үйірменің төрағасы Түркістан 
генерал-губернаторы А.Б.Вребский, төраға орынбасары Н.П.Остроумов және 
белсенді мүшесі В.В.Бартольд болды.   

Түркістан археология әуесқойлары үйірмесінің 1896 жылғы 22 жел-
тоқсандағы мәжілісінде мүшелерінің саны 47 адамнан тұрған. Олардың 
ішінен В.В.Радлов, В.Р.Розен, Н.И.Ветеловский, В.А.Каллаур, А.А.Диваев, 
К.Г.Залеман, Н.Н.Пантусов, И.В.Аничков, А.К.Кларе, С.Ф.Ольденбург, 
В.Г.Тизенгаузен, И.А.Кастанье, Н.Жетпісбаев, М.С.Андреев, Н.Г.Маллицкий, 
Е.Т.Смирнов, т.б. белсенді мүшелерін атауымызға болады [4, 124 б.]. Кейінгі 
жылдары үйірмеде 100-ден астам мүше болған [7, с.3-215]. Сонымен қатар 
үйірме жұмысына атсалысқан, бірақ мүше болуды қаламаған белгілі ғалым 
ретінде В.Л.Вяткинді атауға болады.  

Үйірме мүшелері өздерінің статусын жай ғана «әуесқойлар» дегенімен, 
олардың көпшілігі он шақты немесе одан да көп шығыс және батыс тілдерін 
білген, гимназиядан толыққанды орта білім алғандар болуымен қатар, сол 
кезеңдегі шығыстану саласының орталықтары болған Санкт-Петербург, 
Мәскеу, Қазан университеттерінің шығыс тілдері факультетінде тарихи-
филологиялық білім алған, өз еңбектерін шетелдік басылымдарда жариялап 
отырған белгілі ғалымдар болған. Мәселен, археология «әуесқойларының» 
бірі М.С.Андреев КСРО ҒА корреспондент-мүшесі, Өзбекстан Республика-
сының ҒА академигі, Бенгалия Географиялық қоғамының корреспондент-
мүшесі қызметтерін атқара жүріп ортаазиялық этнографияға үлес қосқан 
ғалым болатын.  

Үйірме мүшелерінің құрамы кең ауқымда болды, оған әлемдік деңгей-
дегі шығыстанушы ғалым В.В.Бартольдтан бастап шығыстану саласына 
қатысы жоқ Түркістан генерал-губернаторлығында халыққа білім беру ісіне 
жауапты Ф.М.Керенскийге дейін мүшелік еткен [8, с.233].   

Түркістан археология әуесқойларының үйірмесі оған мүше болған 
ғалымдардың баға жетпес ғылыми еңбектерінің дүниеге келуіне мұрындық 
болды. 1917 жылға дейін жұмыс істеген бұл ұйым Орта Азия мен Қазақстан-
дағы шығыстану саласының даму тарихында елеулі із қалдырды. Ұйымның 
ашқан жаңалықтары мен атақты шығыстанушырдың ғылыми зерттеулері 
еліміздің тарих ғылымы саласын жаңа мағлұматтармен толықтырып, дамуы-
на үлес қосты. Үйірме жұмысы барысында жинақталған мәліметтерді кейінгі 
зерттеушілер анықтама материал ретінде пайдаланды. Еліміз егемендігін 
алып, еңсесін тіктеген тұста отандық тарихшылар өткенімізді саралап, 
тарихымызды бүтіндеуде кейбір жоғалып кеткен тарихи ескерткіштерді, 
фольклорлық шығармаларды және жазуларды үйірме мұраларынан анықтап 
отырды. Ұйым мүшелерінің ой-пікірлері, олардың жазған зерттеулері 
көптеген жаңа зерттеулерге талпыныс берді. Ұйым атқарған жұмыстарының 
арқасында Қазақстан жерінде орналасқан тарихи маңызы бар археологиялық 
ескерткіштер белгіленіп, Қазақстаннның археология ғылымының дамуында 
үлкен серпіліс жасалды.  

Үйірме мүшелері археологиялық қазба жұмыстарын жүргізді, оның 
нәтижелерін ғылыми басылым беттерінде жариялап тұрды. XIX ғасырдың со-
ңы мен XX ғасырдың бас кезінде Қазақстанның далалық уездерін Ф. Щербина 
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бастаған экспедициялық топ зерттеді. Экспедицияға қатысушылар «Қырғыз-
дардың (қазақтардың) жер пайдалануы туралы материалдар» деген атпен          
12 томдық еңбек әзірледі. Бұл топтың жұмысына Қазақстанның әртүрлі уезде-
ріндегі білімді қазақтар да белсене қатысты. Атап айтқанда, экспедицияның 
жұмысына «Алаш» қозғалысының көшбасшысы Ә.Бөкейханов, Омбы мал 
дәрігерлік мектебін бітірген А.Исин, сондай-ақ О.Базанов, Р.Мәрсеков, 
Е.Итбаев, М.Шомбалов, Д.Сатыбалдин сияқты окыған жастар қатысты [9]. Бұл 
материалдар XIX ғасырдың аяғы - XX ғасырдың басындағы қазақ 
шаруашылығының жай-күйі жөніндегі теңдесі жоқ деректеме болып табылады.  

Түркістан өлкесінің тарихи, мәдени ескерткіштерін зерттеп, ғылыми 
айналымға енгізуде Түркістан археология әуесқойлары үйірмесінің қайрат-
кері, ғалым-шығыстанушы В.В.Бартольдтің рөлі ерекше болды.  

Түркістан археология әуесқойлары үйірмесінің (ТАӘҮ) құрылған 
бірінші күнінен бастап соңына дейін Василий Владимирович Бартольд оның 
белсенді мүшесі және қайраткері болған. Ұйым мүшелерінің бірқатарымен 
В.В.Бартольд хат арқылы хабарласып тұрған. В.В.Бартольдты Түркістан 
аумағындағы ғалымдардың мағлұматтарға толы хаттары сол аймақта болып 
жатқан жұмыстардың бағытынан, деңгейінен хабардар етіп тұрды. Шығыс-
танушы В.В.Бартольд, үйірме жұмысын тиімді ұйымдастыруда «жергілікті 
жерде өмір сүріп, өлкенің өміріне қанық зерттеушілер мәліметтерді жинап, 
орталыққа жібереді, ал астаналықтар – оны жүйелеп, өңдеп, баспаға жібереді 
деген» ұстанымды енгізді. Осы тұрғыда, ол үйірмеге арналған мақаласында: 
«Егер археологияға білім саласының өзге салаларына көмекші ғылым ретінде 
қарамасақ, ол аз ғана адамдарды қызықтыра алатын өлі іске айналуы мүмкін» 
деп өз ойын пайымдайды [10, с.486]. 

Ғалым Түркістан археология әуесқойлары үйірмесінің қызметі туралы: 
«Жетісу өңірінің Пішпек пен Тоқмақ маңынан несториандық қорғандардың 
табылуы – ғылымды бағалы жаңалықтармен толықтырды. Тоқмақ тұрғындары 
ескі Бұран арықтарының маңынан көптеген теңгелер тауып отырған, алайда ол 
теңгелерді жинақтап қайда сақталғанын мен біле алмадым. Сондықтан 
болашақта бұл мәселені зерттеуді мақсат ететін Түркістан өңіріндегі заңды 
қоғамдай (бұл қоғам – Түркістан археология әуесқойларының үйірмесі) қоғам 
Жетісу өңірінде де құрылады деген үміттеміз. Түркістан археология 
әуесқойларының үйірмесі аз уақытта ғылымды жаңа ашулармен байытып, 
Талас жазығынан көнетүркілік және ұйғырлық жазбаларды тапты» - деп 
археология ғылымы саласындағы үлкен жетістігін атап көрсетеді [11, с.23-106]. 

Академик В.В.Бартольд «археология әуесқойы», әрі классик-шығыс-
танушы болды, оның бойынан мұндай үндестіктің табылуы кездейсоқ емес. 
Өзінің жайлы кабинетінде отырып жұмыс істеп дағдыланған шығыстанушы-
ғалым, әрине кәсіби археолог емес болатын. Сондықтан, ол үшін археология – 
әуесқойлық болса, шығыстану – мамандық болды, сөйтіп өз ісін терең 
меңгерген ғалымға археологиямен айналысуда өзінің кәсіби қызығушылығы 
көмекке келді.   

Шығыстанушының өмірі мен қызметін зерттеген Б.В.Лунин: «Археоло-
гиямен айналысу және мұражайдағы жұмыс – В.В.Бартольдтің ғылыми қыз-
метінде алдыңғы орында болмағанмен, оның Орта Азиядағы археология саласы 
мен мұражай ісіне деген қызығушылығы және оны дамытуға үлес қосу 
мақсатындағы ұмтылысы өмір бойына жалғасты», - деп атап көрсетеді [12, с.77]. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Ғалымның шығыс тарихына деген қызығушылығы – тарихты басқа ғылым 
салаларымен сабақтастыра тануға, жан-жақты зерттеуге мүмкіндік берді.   

Түркістан археология әуесқойлары үйірмесінің белсенді мүшесі қыз-
метін атқарған ғалым 1896 жылғы 3 маусымда өткен үйірменің жиналысында 
арий мәдениеті жөнінен баяндама жасайды. Орта Азиядағы арий мәдениеті 
туралы айтқанда, ол мәселеге геосаясаттық көзқарас тұрғысынан емес, нақты 
ғылыми қызметкер ретінде қарап, зерделейді. «Тарихи деректерге сүйенсек, 
Орта Азиядағы отырықшы халық арий тайпасына, оның ішінде иран тобына 
жатады. Бірақ, Орта Азияның арий тайпасының алтын бесігі болғанын немесе 
арий тайпасының бұл жерге басқа елден қоныс аударғанын айту әзірге қиын-
дық  тудырады», - дейді [13, с.322.]. Ғалым Орта Азияның ежелгі тарихын 
зерделей отырып, ғасырлар бойы сақталған «арий тайпасына тән белгілерді» 
анықтауға тырысады. Жоғарыда келтірілген ғалымның пайымдаулары, оның 
Орта Азия халқының ұзақ та күрделі этникалық даму процесін зерттеуге 
объективті тұрғыдан қарағанына дәлел бола алады. Демек, зерттеушінің 
ғылымда өз пайдасына болса да дәлелсіз, жалған пікірге бой алдырудан аулақ 
болғанын көреміз.   

1893 – 1894 жылдарда В.В.Бартольдтің Жетісу өлкесіне іс-сапармен 
келуі археология мен шығыстану ісін дамытуда зор рөл атқарған оқиға 
болды. Бұл сапарында ол Шу және Талас алқабының, Ыстықкөл ойпаты мен 
Іле өзені алқабының археологиялық ескерткіштерін зерттеді. Көптеген 
жазбаша деректемелерге сүйене келіп, В.В.Бартольд зерттеген ауданының 
топографиялық көрінісін суреттеп, археологиялық жағынан болашағы зор 
ескерткіштерді анықтады және оларды орта ғасырдағы белгілі қалалармен 
салыстырды. Атап айтқанда, ол Таразды Әулиеата (Жамбыл) орнында деп 
белгіледі. В.В.Бартольдтің материалдары Қазақстанның оңтүстігі мен 
Қырғызстан халықтарының өткен тарихының сырларын ашып берді [1, 17 б.].  

Орта Азияға жасалған көп сапарларының ішіндегі 1893-1894 жыл-
дардағы ең алғашқысы болған осы сапарында ол Шу және Талас алқабының, 
Ыстықкөл ойпаты мен Іле өзені алқабының археологиялық ескерткіштерін 
зерттеп қана қоймай, моңғол шапқыншылығы кезеңіндегі моңғол әскерле-
рінің Орта Азия мен Оңтүстік Қазақстанға жасаған шабуыл бағыттарын 
анықтауды мақсат етті. Осы сапары туралы жазған «Ғылыми мақсатпен Орта 
Азияға жасалған саяхат туралы есеп» атты еңбегінде ғалым Шу және Талас 
алқабының, Ыстықкөл ойпаты мен Іле өзені алқабының археологиялық 
ескерткіштерін жүйелеп жазды, сонымен қатар жинаған көне жазбалар мен 
деректемелердің тізімін көрсетті. Оның «..есебі», арада көп жылдар өтсе де 
әлі күнге дейін тарихи ақпараттың тамаша үлгісі болып қалып отыр.  

Ғалымның ең алғашқы ғылыми іс-сапары Қазақстан жерінен бастау 
алғаны назар аударарлық жайт. Осы орайда В.В.Бартольдтің 1893-1894 жыл-
дардағы Орта Азияға жасалған іс-сапарында Жетісу өңіріндегі археологиялық 
ескерткіштерді зерттеп, жинақтаған мәліметтерін пайдаланып бірқатар еңбек-
терін дүниеге әкелгендігін баршамыз білеміз. Атап айтсақ, «Ғылыми мақсатпен 
Орта Азияға жасалған саяхат туралы есеп» (1897), «Жетісу тарихының 
очерктері» (1898), «Моңғол шапқыншылығы дәуіріндегі Түркістан» (1900), т.б. 
еңбектері Қазақстанның тарихымен тығыз байланысты. Аталған еңбектердің 
дүниеге келу кезеңдері академиктің Түркістан археология әуесқойлары 
үйірмесіне мүше болған кезімен тұспа-тұс келеді, демек ғалымның үйірмеге 
мүше болуы оның ғылыми қызметпен табысты айналысуына септігін 
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тигізгендігін байқаймыз. Одан әрі ғалым өзінің 42 жылдық ғылыми қызметінде 
Қазақстан территориясын назарынан тыс қалдырған емес. 

Ғалымның алуан түрлі тақырыптарға арналған библиографтардың 
пайымдауынша 400-ден астам ғылыми еңбектері [2, с.3] негізінен Орта Азия 
елдерінің (соның ішінде Қазақстанның да) тарихына арналған. Осы орайда, 
ғалым өзінің Орта Азияның және оған шектес елдердің тарихына деген 
қызығушылығын былайша түсіндіреді: «орыстың шығыстанушы-тарихшы 
ғалымын Ресейге географиялық және тарихи жағынан басқа шығыс елдеріне 
қарағанда әлдеқайда жақын облыстың қызықтыруы қалыпты жағдай, осы 
орайда батысевропалықтарға қолжетімсіз мәліметтерді орыс ғалымының 
тыңғылықты игеруі тағы бар» [15, с.14].  

В.В.Бартольд (1869-1930 ж.ж.) Санкт-Петербург Ғылым Академиясы-
ның академигі, шығыстанушы, арабтанушы, филолог ретінде тарихта қалды. 
Оның шығыстану саласындағы орасан зор ғылыми мұралары бізге жетті. Ол 
өз еңбегінің көпшілігін кеңес дәуірінде жазды. Оның баға жетпес ғылыми 
зерттеулері үлкен-үлкен тоғыз томдық шығармалар жинағына біріктірілді. 
Ғалымның еңбектерінен шығыс халықтарының, әсіресе түркі тілдес халық-
тардың тарихы мен этнографиясы бойынша мол мағлұмат алуға болады.  
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А.К. Муктар, Г.Т. Жуматаева 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.В.БАРТОЛЬДА В ТУРКЕСТАНСКОМ КРУЖКЕ  

ЛЮБИТЕЛЕЙ АРХЕОЛОГИИ 
 
В данной статье рассматривается научная деятельность Туркестанского кружка 

любителей археологии. С именем академика В.В.Бартольда связано создание в Ташкенте 
Туркестанского кружка любителей археологии, вокруг которого группировались его 
единомышленники и последователи. 

Само существование Туркестанского кружка любителей археологии – первого восто-
коведческого научного центра в Центральной Азии, изучавшего, помимо археологии, историю, 
этнографию, географию, языки народов Туркестана.  

Ключевые слова: Туркестан, археология, ученый, востоковед, история. 
 
 

A.K. Muktar, G.T. Zhumataeva 
ACTIVITY V.V.BARTOLD IN TURKESTAN CLUB OF LOVERS OF ARCHEOLOGY 

 
This article examines the scientific activities of the Turkestan club of lovers of archeology. 

The name of Academician V.V.Bartold involved in creating in Tashkent Turkestan club of lovers of 
archeology, around which were grouped his associates and followers. 

The very existence of the Turkestan club of lovers of archeology - the first of Oriental 
Research Center in Central Asia, has studied archeology, history, ethnography, geography, languages 
of the people of Turkestan.  

Кey words: Turkestan, archeology, scientist, orientalist, history. 
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ХІХ ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗЕҢІНДЕГІ КІШІ ЖҮЗДЕГІ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ 
ҚОЗҒАЛЫСТАР ЖӘНЕ ОНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
Аңдатпа. Мақалада ХІХ ғасырдың бас кезеңіндегі Қазақстандағы ұлт-азаттық 

қозғалыстар, олардың өзара сабақтастығы талданған. Бұл кезеңде Сырым, Қаратай, Арынғазы, 
Жоламан, Исатай-Махамбет батырлар бастаған ұлт-азаттық қозғалыстар бір-бірінен соң өрбіді. 

Түйін сөз: Махамбет, Исатай, Сырым, Қаратай, Арынғазы, Жоламан, ұлт-азаттық 
қозғалыс. 

 
Биыл халқымыздың біртуар ұлы Махамбет Өтемісұлының туғанына            

210 жыл толды. Елім деп еңіреп өткен, азат ұрпағының ертеңі үшін жанын қиған 
батыр бабамызға деген халқының құрметі мен сүйіспеншілігі ерекше. Еділ - 
Жайық аралығында басталып, кейін тұтастай Кіші жүзді қамтыған Исатай 
Тайманұлы (1791-1838) мен Махамбет Өтемісұлы (1803-1846) бастаған қозғалыс 
тарихы қай заманда да көпшіліктің қызығушылығын туғызды. Оған орыс 
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зерттеушілері де, кейін кеңестік тарихшылар да айрықша назар аударды. 
Дегенмен  тәуелсіздік жағдайымызда мәселе жаңа қырынан зерттеле бастады.  

Исатай мен Махамбет бабаларымыздың басшылығымен болған ұлт-
азаттық қозғалыс Халел Досмұхамедов айтқандай  халқымыздың азаттық 
жолындағы еш үзілмеген қанды күресінің заңды жалғасы болатын. Бүгінгі 
таңда ұлт-азаттық қозғалыстардың өзара байланыстылығы, сабақтастығы 
толықтай дәлелденуде. Халық батырлары Исатай мен Махамбет Ресейдің 
Қазақстанды отарлау заманындағы қазақ сұлтандары Сейдәлі Досалыұлы, 
Аппақ, Жантөре Айшуақұлдары, байбақты Сырым Датұлы, Қаратай, Арын-
ғазы, Қайыпқали сұлтандар, табын Жоламан, шекті Көтібар батырлардың 
ізбасарлары болды. Әрине елі үшін қызмет еткен тарихи тұлғалар мен 
батырлардың қайсарлығын, еліне деген сүйіспеншілігін Исатай да, Махамбет 
те өз көздерімен көріп те, түйсіне білді. Оларды заманының жеке тұлғала-
рымен де, ұрпақтарымен де жеке таныста болды деуімізге әбден болады. 
Біздің мақсатымыз азаттық күрестегі осындай өзара сабақтастықтықты 
дәлелдеу, батырлардың олардың ісін жалғастырушылар  екендігін айқындау. 

Алдымен Исатай мен Махамбетке ерекше әсер еткен 1783-1797 жылдар 
аралығындағы тұтастай Қазақстанның батыс өңірін қамтыған Сырым Датұлы 
бастаған қозғалыс екендігі баршамызға белгілі. Оған 12 ата Байұлдарының 
барлық рулары белсене қатысты. Соның ішінде Ағатай ұранымен жеті баулы 
беріштердің жауға шапқандығы тарихи ақиқат. Сырым баба жанында тұтас-
тай Кіші жүздің батыр-билері қатарында Шойтас, Саржала, Бөденелердің 
өле-өлгенше жүргендігін тарихи құжаттар айғақтайды. Ата шежіреде Сырым 
баба бір қызын Махамбет батырдың әкесі Өтемістің бір ұлына берген екен 
деген де әңгіме айтылады. Ол турасында Ы.Шөреков пен Әнес Сарайлар 
жазған-ды. Шежіре бойынша Сырым Өтеміске өлер шағында «татулығы-
мызда қапы жоқ еді, қыз беріп, қыз алысып сүйек жақын бола алмадық» 
деген екен делінеді. Көп ұзамай Махамбеттің анасы алаша руының қызы 
Қосуан (бір деректе Қосжан) Сырымның үлкен ұлы Жүсіптің қызына құда 
түскен. Үйленер алдында Әйіп Өтемісұлы қайтыс болған соң Сырым 
немересін әмеңгерлік жолмен бір деректе Махамбеттің інісі Қожахмет, келесі 
бір деректе ағасы Бекмағамбет алған екен [1]. Міне, мұның өзі қазақ 
батырларының ел бірлігін сақтаудағы бірлік саясатын дәлелдейді. 

Исатай мен Махамбет батырлардың оң-солын таныған кезеңнен 
құлақтарына қанық жеткен 1805-1815 жылдар аралығында батыс өңірді тұтас 
қамтыған атақты Бақытжан Қаратаевтың атасы Қаратай Нұралыұлы бастаған 
ұлт-азаттық қозғалыс кең етек алды [2, 48б.]. Он жылға созылған Қаратай 
Нұралыұлының ұлт-азаттық қозғалысына Кіші жүздің қазақтары мен сұлтан, 
би, батырлары белсене қатысты. Қаратай Нұралұлы бастаған қозғалыстың 
басталуына бірден-бір себеп Кіші жүздегі 1805 жылғы хан сайлауда орыс 
үкіметінің хандықтың ішкі мәселесіне кірісіп, Жантөре сұлтанды Кіші жүз 
ханы етіп сайлауы еді. Бұл кезеңде Кіші жүз халқының басым көпшілігі 
Қаратай Нұралыұлын хандық тақтан көргісі келіп, қолдайтындығын патша 
үкіметіне ашық жеткізген болатын [3, 16-17п.]. 

Кіші жүзде қол жинап орыс әкімшілігінің саясатына ашық қарсы 
шыққан қол бастаған Қаратай ханды қолға түсіру үшін Орынбор әкімшілігі 
қазақ-орыс шекарасындағы бар әскерін жұмылдырды. Ал Қаратай хан болса 
орыс бекіністеріне шабуыл жасап, қолға түскен орыстарды шеп бойында 
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тұтқында жатқан қазақтарға, немесе Бұхарада тұтқынға түскен татарларды 
босата отыра, оларды қазақтарға айырбас жасаған. Қаратай Нұралыұлы қазақ 
мемлекеттілігін сақтап қалуға, отарлауға қарсы ашық қарсылық күресін 
жүргізген хан болды. 

Ал Арынғазы Әбілғазыұлы болса әкесінің орнына Кіші жүздің 
оңтүстігін жайлаған қазақтардың қолдауымен 1815 жылы ақ киізге хан 
көтергеннен бастап аз уақыт ішінде ел басқарудағы қабілеттілігімен Кіші 
және Орта жүз қазақтарының назарына ілікті [4]. Арынғазы Әбілғазыұлының 
мемлекеттік қызметінің басты мақсаты қазақ мемлекеттілігін қайта жаңғырту, 
нығайту, мемлекеттік басқару ісіне батыл қайта құрулар жүргізу арқылы 
хандық басқаруды күшейтуді жоспарлады. Арынғазы Әбілғазыұлы аз 
уақытта хандық басқару жүйесін шебер ұйымдастыра білді. Мемлекеттік 
басқарудың бұқаралық сипаты Хан кеңесін кеңінен пайдаланды. Ол кеңесте 
ақсақалдар кесіміне арқа сүйеді. Ал сұлтандар, билер, қазылар, ел 
ақсақалдары, батырлар хан билігінің әлеуметтік тірегіне айналды. Кіші және 
Орта жүз ақсақалдары кеңесі Арынғазы ханға бірден қолдау көрсетті. 
Арынғазы ханның ұлт-азаттық азаттық жолындағы күресінің басты мақсаты 
оңтүстіктегі хиуалықтардың шапқыншылық жорығына қарсы қазақтардың 
басын біріктіріп, тойтарыс беруді көздеді. Сол арқылы жан-жақтан 
қыспақтаған жауға соққы беріп, тәуелсіздігін қалпына келтіріп, хандық 
мемлекеттің дербес басқару жүйесін нығайтуды жоспарлады. Осы жағдайда 
Арынғазы хан да Хиуа хандығына қарсы амалсыздан алпауыт орыс елінің 
әскери күші мен мүмкіншілігін пайдалануды ойлап, көмек сұраған болатын. 
Мұндай сәтті шебер пайдаланған Орынбор әкімшілігі 1821 жылы шілде 
айында оны дереу патша қабылдауына алдап шақырып, жер аударып тынды. 

Патша үкіметі Арынғазы Әбілғазыұлын Калугада мәңгілікке қалдырып,   
ол бастаған қазақтардың қарсылық қозғалысын тоқтатуды көздеген болатын. 
Көп ұзамай Кіші, Орта жүз рулары Арынғазы ханды қайтаруды талап етіп 
атқа қонады.  

1822 жылы Елек жағалауын қазақтарға қайтару мақсатында қарсылық 
күресін бастаған Жоламан Тіленшіұлы да патша үкіметіне «Егер Арынғазы 
елге қайтарылмаса, орыс шекарасына шабуылдардың жалғаса беретіндігін» 
хабарлады. Кейін жолдаған тағы бір хатында «Санкт-Петербургке жіберілген 
елшілеріміз Арынғазы хан  мен Жүсіп Сырымовтың қайтып оралмауына 
байланысты және олардың елге қайтуына император неге рұқсат етпей 
отырғанын білмегендіктен, қазақтар мазасыздануда»,- деп тарқата түседі      
[5, 9 б.]. Жоламан Тіленшіұлы қарсылық күресін 1825 жылға дейін жүргізді. 
Әйтсе де, қазақтардың жаппай жолдаған хаттары мен шекара бойындағы 
қарсылықтары  Арынғазы ханды елге қайтара алмады. Өйткені оны елге 
қайтару ұлт-азаттық қозғалысқа жаңа серпін беретінін патша үкіметі де 
түсінді. Оның үстіне Орта, Кіші жүздерде дәстүрлі хандық билікті жою 
мәселесі бұл кезеңде іс жүзінде шешіліп те қойған-ды. Арынғазы ханды елге 
қайтару жолындағы қазақтардың  әрекеттері ол 1833 жылдың 28 тамызына 
дейін, яғни, қайтыс болғанша жалғасты. Сөйтіп, Арынғазы хан еліне орала 
алмаса да оның азаттық күресін қазақ даласындағы ізбасарлары іліп әкетті. 

1827-1829 жылдар аралығында Қазақстанның батыс өңірінде сұлтан 
Қайыпқали Есімұлының Ресейдің отарлау саясатына қарсы бағытталған 
қозғалысы басталды [6]. Бөкей ордасындағы сол заманда ел назарын аударған 
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осы бір қозғалыстың негізгі себептері Ресей мемлекетінің отарлау саясатының 
толықтай Ішкі ордада жүзеге асып, хан Жәңгірдің патша шенеунігіне айналуы 
және оның орыс үкіметінінің мүддесіне сай қызмет етуі, содан туындаған жер 
мәселесінің шешілмей шиеленісе түсуі болды.  Қалыптасқан жағдай хан 
әулетіндегі сұлтандардың да ашық наразылығын арттырды. 1826 жылғы қыста 
Ішкі орда қазақтары қатты жұтқа ұшырады. Жер мәселесін шеше алмаған 
қазақтар амалсыздан Саратовқа дейін үдере көшуге мәжбүр болды.     

Қозғалыс 1827 жылдың қаңтар, ақпан айларында  қазақ руларының 
Жайық өзенінің Бұхара бетіне көшуімен басталды. Қайыпқали Есімұлын 
қолдаған қазақтарды арғы беттен сұлтан Шыңғали Орманов күтіп алды.  

Жайық өзенінің Бұхара бетіне өтушілер жаппай қарулана бастады. 
Мылтық, найза, қылыш, сояу, шоқпар, балта және өзге де  қару-жарақтармен 
қаруланған қазақ сарбаздары көшушілерді қорғап жүрген. Ал казак-орыс 
әскерлері мылтықпен, зеңбірекпен қаруланды.  

Сонымен қозғалыс басшысы Қайыпқали Есімұлының қолға түсуі, орыс 
әскерінің қазақтарды жан-жақтан қыспаққа алып, Жайық өзенінен өтуге 
кедергі жасауы, қатысушылардың соңына түсуі, Жәңгір ханның қозғалысқа 
қатысушыларды Ордадан қууға жұмыстануы патша отарлауына қарсы 
қазақтар қарсылықтарының бір түрі ретінде байқалған – Жайық өзенінен     
Бұхара бетке көшу жоспарының толық жүзеге аспауына әкелді. Соған 
қарамастан бұл қозғалыс Бөкей ордасындағы қазақтардың Кіші жүзбен 
бірігуге ұмтылысын айқын дәлелдеді. 

Сонымен Сырым Датұлы бастаған 1783-1797, 1805-1815 жылдардағы 
Қаратай Нұралыұлы, 1816-1821 жылдардағы Арынғазы Әбілғазыұлы, 1822-
1825 жылдардағы Жоламан Тіленшіұлы және 1827-1829 жылдардағы 
Қайыпқали Есімұлы бастаған қозғалыстар Ресейдің Қазақстанды отарлау 
саясатына қарсы бағытталған, халқымыздың ұлт-азаттық қозғалысының 
құрамдас бөлігін құрады. 

Ішкі ордада  басталып, кейін тұтастай Кіші жүзді қамтыған 1836-1838 
жылдар аралығындағы Исатай мен Махамбет батырлардың азаттық 
қозғалысы аталған күрестердің заңды жалғасы болды. Көтерілістің шығуына 
себептің бірі Бөкей ордасындағы қордаланған жер мәселесінің шешілмеуі 
болды. Өйткені, 109300 адам қоныстанған Еділ-Жайық өзендері аралығын-
дағы қазақтар екі өзеннің жағасын, я болмаса, Каспий теңізі жағалауына да, 
тіпті, кейіннен Үлкен және Кіші өзендерге де шығып пайдалана алмаған. 
Хандықтағы қазақтарды құмдуытты, шөлейтті жерлерге ығыстырған. Бөкей 
ордасындағы қазақтар зекетке қоса, Каспий жағалауындағы саяжайлар 
иелерінің жерлерін қыстағаны үшін, Жайық әскерінің «жері» арқылы 
малдарын айдап өткендері үшін, Ордамен шекаралас губернияларға барғаны 
үшін салық төледі. Оған жыл сайынғы «соғым» салығын қосыңыз [7]. Күн 
санап Жәңгір хан орыс патшасының саясатын жүргізуші шенеунікке айнала 
түсті. Орынбор да, Астрахан да ханның сенімді жақтастарына айналды. 
Исатай батыр мен Махамбеттің қалың қазақты ертіп, Жәңгір ханға, не 
болмаса, оның жүргізген реформаларына емес, өзінің атақонысы жері мен 
тәуелсіздігі үшін күрескендігін құжаттар дәлелдей түседі. Азаттық күрестің 
дем берушісі Махамбет өлеңдері Кіші жүздегі ұлт-азаттық қозғалыстың бар 
тарихи жүрісін баяндайды. Махамбет ақынның асқақты рухты жырларында 
бас бостандығынан айырылған қазақтың ашынған шарасыз жағдайы, ханның 
әділетсіз қарекетіне төзе алмаған халықтың жан айқайы толық көрініс 
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табады. Небір қиындықтарға қарамастан ұлтының өмірлік құндылықтары мен 
азаттығы үшін күрескен тарихи тұлға болашаққа сеніммен қарады. 

                                   Ханнан қырық туғанша, 
                                   Қарадан бір ақ тусайшы, 
                                   Халықтың кегін қусайшы, 
                                   Артымыздан біздердің 
                                   Ақырып теңдік сұрарға. 
Махамбет ақынның осы өлең жолдары оның өмірлік ұстанымын 

дәлелдейді.   
Қазіргі кезеңде Қазақстан тарихын жазуда тарихшылар бірыңғай ағым 

теориясын басшылыққа ала отырып, қазақ еліндегі ұлт-азаттық қозғалыс-
тарының бүгінгі тәуелсіздігімізге дейін үзілмей үздіксіз жалғасқандығын 
дәлелдеді. Мұның өзі халқымыздың біртұтастығын, елдігін сақтау 
жолындағы жанқиярлық ерлік істерін айқындайды. 
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В НАЧАЛЕ ХІХ ВЕКЕ 
 
В статье анализируется национально-освободительные движения в Младшем жузе в начале 

ХІХ века. Движения под руководством султана Каратая, Арынгазы, Каипкали, а также батыров 
Жоламана и Котибара были направлены против колонизации Казахстана со стороны России. 
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The article analyses the national-liberation movement in the Junior Zhuz at the beginning  of 
the 19th century.  The Movement under the leadership of Sultan Каratai, Аryngazy, Каipkaly, as well 
as Batyrs (national heroes) Zholaman and Коtibar were directed against the colonization of 
Kazakhstan from the part of Russia. 
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ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
(лето 1942 г. – февраль 1943 г.) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются крупные боевые действия на берегах Волги и 

Дона. Западноказахстанский регион республики, как территориально близкий к берегам Волги, 
становится частью тыловых районов Сталинградского фронта. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, Западный 
Казахстан, казахстанские соединения, помощь фронту.  

 
Начиная с лета 1942 года, с развертыванием крупных боевых действий 

на берегах Волги и Дона, Западноказахстанский регион республики как 
территориально близкий к берегам Волги, становится частью тыловых рай-
онов Сталинградского фронта. Населенные пункты вдоль линии Джанибек-
Сайхин-Шунгай Рязано-Уральской железной дороги были включены в театр 
боевых действий. Джанибекский, Казталовский, Урдинский и Фурмановский 
районы Западно-Казахстанской области вошли в состав Сталинградского 
военного округа [1]. С 15 сентября 1942 г. партийно-советское и военное 
руководство Гурьевской области ввели военное положение и был создан 
Комитет обороны во главе с первым секретарем областного комитета партии 
М.Д. Бекжановым [2]. 

В связи с формированием Южно-Уральского военного округа в ноябре 
1941 года с дислокацией его штаба и управлений в г. Чкалове (ныне г. 
Оренбург, Россия), из состава Средне-Азиатского военного округа (САВО) 
выведены три области Казахстана, – это Актюбинская, Гурьевская и Западно-
Казахстанская, а Кустанайская область Казахстана была передана в состав 
Уральского военного округа (г. Свердловск, ныне Екатеринбург). Всего из 
состава САВО отошли в указанные военные округа, т.е. Сталинградский, 
Уральский и Южно-Уральский, 39 районных, городских и областных 
военных комиссариатов, в которых велись учет, подготовка и призыв 
военнообязанных на западном регионе Казахстана. Кроме того, из этого 
региона перешли в административно-функциональное управление 14 
эвакогоспиталей, располагавших достаточно большими возможностями для 
лечения раненых и больных воинов Красной Армии (около 5000 коек). 
Большое количество учреждений, складов горюче-смазочных материалов, 
мастерские и ремонтные базы переданы из состава САВО [3]. 

Территориально Южно-Уральский военный округ состоял из 
Башкирской АССР и Чкаловской области Российской Федерации, названных 
выше трех западных областей Казахстана. Территория округа 928973 кв. км, 
население 5887482 человека. «Из национальностей, населяющих территорию 
округа, преобладающей являются русские. Значительный удельный вес 
имеют также местные национальности: казахи, башкиры, татары», – 
указывалось в докладе из штаба Южно-Уральского военного округа [4]. 
Всего за три года, со времени формирования этого округа до начала 1944 г. 
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на его территории подготовлено и отправлено на фронт 93885 офицеров, 
82450 рядовых и сержантов, на объекты промышленности направлено 168676 
человек. Из ресурсов народного хозяйства для Красной Армии отправлено 
4338 автомашин, 4342 лошадей и 7017 повозок [5]. 

По Западно-Казахстанской области в 1938–1940 гг. призвано в ряды 
РККА 2552 человека. Начиная с 22 августа 1941 г. до конца этого года встали 
в армейский строй еще 22943 человека. В 1942 г. призвано 28338 человек, в 
1943 г. – 13373 человек, в 1944 г. – 8084 человека, в 1945 г. – 1335 человек. 
Всего 76635 человек [6]. Из районов, примыкавших в территориальном плане 
к зоне действия войск Сталинградского фронта, – это Жаныбекский, 
Казталовский, Урдинский, Фурмановский и Чапаевский районы Западно-
Казахстанской области, было призвано в ряды РККА с 22.06.1941 по 1942 г. 
включительно 17241 человек, при общей численности населения этих пяти 
районов 104941 человек. Всего с 22 июня 1941 г. по 1945 г. из этих же 
районов встали в строй защитников Отечества 24163 человека, что составляет 
23,5 процента от общего числа жителей названных районов [7]. 

От общего числа призванных из ЗКО (76635 человек), на фронтах 
Великой Отечественной войны погибло 36548 человек, это 132 офицера и 
34416 сержантов и рядовых. Большая часть боевых потерь воинов-западнока-
захстанцев падает на 1942–1943 гг., это около 24,5 тыс. человек. Среди 
погибших 16 Героев Советского Союза из Западно-Казахстанской области [8]. 

Полномасштабная и интенсивная работа по пополнению рядов Красной 
Армии за счет людских ресурсов западных областей Казахстана продол-
жалась в течение всех военных лет, особенно с осени 1941 г. и в 1942 г. 
Летом 1942 года линия военных действий приблизилась, как указано выше, к 
границам западных районов Казахстана, которые объективно стали ближним 
тылом фронта защиты Поволжья. Территория Сталинградского фронта 
расширилась на Востоке до реки Урал. В конце августа 1942 г. образовалось 
новое направление военных действий, – Астраханское, которое охватило 
западные районы Гурьевской (ныне Атырауской) области. Стрелковые 
бригады, созданные в конце 1941 – начале 1942 г., были укомплектованы в 
основном призывниками западных областей Казахстана. Так, 101-я отдельная 
стрелковая национальная бригада состояла в большинстве личного состава из 
казахской молодежи Актюбинской, Гурьевской, Западно-казахстанской и 
Кзыл-Ординской областей. Бригада создавалась в г. Актюбинск.  

101-я отдельная стрелковая бригада приняла активное участие в 
прорыве Ржевского выступа в 1942 г. Около полугода длилась, как известно, 
Ржевско-Вяземская операция, унесшая десятки тысяч жизней советских 
воинов. Они отдали свои жизни во имя спасения единой тогда Родины, имя 
которой Союз ССР. Была в те суровые годы войны настоящая дружба 
народов, настоящее фронтовое братство воинов разных национальностей, 
посланцев из всех советских республик. В республиканской газете [9], дочь 
воина 101-ой отдельной стрелковой бригады сержанта Исена Исмукашева, 
призванного в Красную Армию из Актюбинской области в ноябре 1941 года, 
журналистка Мира Бердигалиева поведала уникальную историю. Перед 
рождением сына в 1942 г. казахский воин сержант Абдреим Бегимов прислал 
письмо домой с просьбой назвать малыша Сергеем, в честь боевого друга, 
укрывшего его своим телом от взрыва снаряда. Это письмо оказалось 
последним, в нем не была указана фамилия Сергея, но память об этом 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

287 

человеке, как и память об отце, хранится в этой семье свято. Сергей умер 
летом 2010 года, так и не узнав, где похоронены отец и его фронтовой друг 
Сергей, русский солдат. Сноха фронтовика-сержанта Бегимова Жаксыгуль 
растит детей и внуков в верности памяти павших героев войны.  

К концу 1941 г. город Уральск, один из старейших городов, к тому же в 
историческом и демографическом измерениях самый крупный по населению и 
важный культурно-образовательный центр Казахстана, превратился в один из 
важных арсеналов в оборонном комплексе страны. Город принял по эвакуации 
несколько крупных предприятий машиностроения и судостроительной отрасли 
военного назначения. Рабочие, инженерно-технические кадры города 
совместно со специалистами, прибывшими по эвакуации из западных и 
центральных областей России и Украины, в кратчайшие сроки ввели в строй 
оборонные заводы, начали выпуск вооружения и военной техники. 

Одновременно шла реконструкция имеющихся предприятий, строи-
тельство объектов противовоздушного назначения и бомбоубежищ, ремон-
тировались причалы на реке Урал. На эти цели из республиканского бюджета 
было выделено городу 2836936 рублей [10]. 

Вражеская авиация, начиная с первых дней сентября 1942 года, непре-
рывно бомбила населенные пункты Джаныбекского и Урдинского районов, 
железнодорожные станции Джаныбек, Сайхин и Шунгай, близлежащие 
разъезды. Командир 196-й Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии 
генерал-майор В.П. Иванов вспоминал, что 1 сентября 1942 г. их эшелон был 
подвергнут налету вражеской авиации в трех километрах от станции Сайхин, 
в результате чего погибло 100 бойцов. Утром 6 октября 1942 г. около 10 
самолетов противника нанесло бомбовые удары над ст. Сайхин. Погибло 90 и 
ранено 150 человек из числа эвакуированных из Сталинграда. Взрывами 
авиабомб сброшено под откос 42, разрушено и сожжено 13 вагонов. В 
октябре 1942 г. авиаудары по станции были почти ежедневными. Жители 
поселка Сайхин установили памятник на месте гибели воинов, юные следо-
пыты во главе с местной учительницей Г. Утеевой создали в школе музей 
памяти, поддерживали связь с ветеранами 196-й стрелковой дивизии [11]. 

В связи с тем, что 12 августа 1942 г. противник занял г. Элиста и угрожал 
Астрахани, по решению Ставки Верховного Главного Командования был 
организован Астраханский обвод обороны города, куда были направлены 
несколько соединений и частей Красной Армии. В эти же дни для руководства 
работой заводов, железнодорожного узла и Волжского речного транспорта 
прибыли заместитель председателя Государственного Комитета Обороны 
В.А. Малышев, руководители ряда важнейших союзных министерств для 
обеспечения сражающихся войск всем необходимым [12]. Для защиты от 
налетов вражеской авиации в Гурьевской и Западно-Казах-станской областях 
был введен режим затемнения, созданы штабы и отряды МПВО, созданы 
курсы инструкторов по обучению населения основам противовоздушной и 
химической защиты. 26 октября 1942 г. по решению СНК СССР город Уральск 
был включен в число пунктов ПВО страны. С выходом врага к Волге связь 
Сталинградского фронта, штаб которого находился в пос. Красный Сад [13], 
была ограничена и временами была прервана, а линия связи через Ташкент 
была чрезвычайно осложнена. Поэтому в срочном порядке была проложена 
700 километровая линия связи с центром страны. В городе Уральск был 
развернут крупный военно-оперативный узел связи. 
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В довоенное время сеть проводной связи в районе Сталинграда, 
подчеркивал Народный комиссар связи маршал войск связи И.Т. Пере-
сыпкин, особенно к востоку и юго-востоку от него, была развита крайне 
слабо… Под руководством опытных специалистов за короткие сроки был 
выполнен большой объем строительных работ: на постоянной линии, 
построенной вдоль реки Урал, в очень трудных климатических условиях 
были подвешены новые медные и стальные провода, соединившие Уральск и 
Гурьев; для получения дополнительных выходов с волжской магистрали на 
восток были подвешены провода на линии Саратов–Александров Гай–
Калмыково, Эльтон–Александров Гай, а также провода на линиях от 
Уральска на Сталинградское, Саратовское, Оренбургское, Соль-Илецкое и 
Куйбышевское направления. На территории нынешней Уральской области 
было тогда построено 524 км новых постоянных линий, подвешено свыше 
1400 км медных и 2997 км стальных проводов. На строительство связи было 
выделено несколько линейных батальонов связи, автобатальон, самолеты 
ПО-2 и даже 500 верблюдов [14]. 

После 23-го августа 1942 г., когда вражеские войска прорвались к Волге и 
перерезали железнодорожные линии, подвоз воинских грузов к Сталинград-
скому фронту стал проблемным. Советские войска, оборонявшие город, могли 
базироваться только на железнодорожных путях Уральск–Урбах–Верхний 
Баскунчах–Астрахань, а также железнодорожной ветке Ахтуба–Заплавное. 
Положение осложнялось тем, что вражеская авиация подвергла яростной 
бомбардировке все средства сообщения и пути, ведущие к Сталинграду. Под 
постоянными ударами вражеской авиации находились и коммуникации 
Заволжья. Однако все попытки гитлеровцев сорвать движение поездов оказались 
тщетными. Разрушенные участки путей быстро восстанавливались.  

Железнодорожные коммуникации, связывавшие Сталинград с тылом 
страны, находились под воздействием авиации противника, – вспоминал 
маршал Советского Союза А.И. Еременко. «После выхода противника к Волге 
фронт стал базироваться только на железную дорогу, распложенную на левом 
берегу реки. Это – Уральск, Урбах, Астрахань и ветка от нее: Верхний 
Баскунчак, Ахтуба, Заплавное. Пропускная способность этой дороги не 
превышала 6-8 пар поездов в сутки при потребности фронта не менее 10 пар. 
Военная обстановка потребовала значительной реконструкции отдельных 
железнодорожных участков. Пришлось создать 22 новых разъезда и произ-
вести ряд других работ». Далее А.И. Еременко, командующий Сталинградским 
фронтом подчеркивал: «Не останавливаясь на многих других вопросах, хочу 
отметить, что служба тыла Сталинградского фронта успешно справлялась со 
своими необычайно сложными и трудными задачами: а) снабжения фронта 
всем необходимым для жизни и боя и б) эвакуация ценностей, сохраненных 
для народного хозяйства страны. К 1-ому ноября 1942 г. со Сталинградского 
берега было эвакуировано на левый берег Волги: зерна – 4500 тонн, шерсти – 
2095 тонн, лошадей 58770 голов, крупного рогатого скота – свыше 240 тыс. 
голов, много тысяч единиц автомобилей и тракторов, боеприпасов и 
химикатов, имущества и оборудования» [15].  

С небывалой инициативой и трудовым подъемом вся страна, как и с 
первых дней войны, пришла в помощь Красной Армии. Нельзя не отметить 
исторические успехи тружеников колхозов и совхозов Западного Казахстана. 
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Бригада сестер Ангелиных из колхоза имени Буденного Теректинского 
района обязалась работать по-военному, обратились ко всем труженикам 
сельских полей республики с призывом «работать на полях по-гвардейски» 
[16]. Бригаду возглавляла депутат Верховного Совета СССР Ангелина Паша, 
вместе с нею в бригаде состояли ее родные сестры Надя, Леля и Марксина. 
С честью выдержали они слово свое – перевыполнить плановые задания. 
Народный комиссариат земледелия Казахстана, подводя итоги сельскохо-
зяйственных работ 1942 года, отметил специальным приказом трудовые 
достижения бригады Ангелиной в качестве образца и примера для всех 
трудящихся республики. «За 1942 год, отмечено в приказе, бригадой 
выполнено тракторных работ 4950 гектаров при плане 2164 гектара. 
Сэкономлено горючего 13300 кг. На условный трактор выработка составила 
707 гектаров или 156,4 процента [17]. 

Скажу несколько слов о жизни и трудовых подвигах великой 
крестьянской женщины ХХ века. Ангелина Просковья Никитична родилась 
12 января 1913 года в поселке Старобешево на Украине, в Донецкой области. 
В этом году исполнилось 100 лет со дня ее рождения. Поэтому уместно будет 
сказать несколько строк из удивительной биографии Ангелиной. Она первая 
женщина-трактористка в мире, бригада ее с 1934 года добивалась трудовых 
рекордов. За долгие трудовые годы тракторная женская бригада Ангелиной 
обработала 200 тысяч гектаров земли, выращено 6 млн пудов хлеба, 
выполнено 52 годовые нормы при общем трудовом стаже 23 года. Вот 
великий результат трудолюбия, любви к земле, профессионализма. 

Великая Отечественная война застала Просковью Ангелину в родном 
колхозе. Выступая на митинге она призывала дать решительный отпор врагу, 
утроить усилия в труде, своевременно убрать урожай. 26 июня 1941г. было 
опубликовано обращение трех сестер Ангелиных ко всем домохозяйкам и  
труженицам села с предложением овладевать профессией механизаторов. По 
призыву сестер Ангелиных в годы войны на полях страны работало более 400 
тысяч женщин-трактористок, растили и убирали хлеб для фронта.  

По эвакуации Ангелины прибыли в Теректинский район ЗКО. До войны 
здесь сбор зерновых было 7-8 центнеров с гектара. Для озимой пшеницы Паша 
Ангелина попросила разрешения областного комитета партии, едет в Саратов и 
оттуда привезла семена озимой пшеницы. Урожай озимых – 150 пудов с 
гектара, это чудо-урожай, 24 центнера с гектара колхозного поля. Урожай   
1943 года был не менее высоким. В районной газете «Ленинский путь» было 
опубликовано обращение П.Н.Ангелиной ко всем трактористам Казахстана: 
увеличить помощь Красной Армии в разгроме врага. Ее призыв нашел 
всеобщую поддержку в республике. Она, советская крестьянка, стала знаменем 
для сельских тружеников, примером патриотизма и самоотверженности, 
новатором в труде. В начале 1944г. Просковья Ангелина возвратилась в 
Старобешево, на Украину. В том же году на площади 693 гектара собрала по 
133 пуда пшеницы с гектара, это 21,3 центнера с гектара. Родина по 
достоинству оценила ее трудовые подвиги. Она депутат Верховного Совета 
СССР, Лауреат Сталинской премии, дважды Герой Социалистического труда. 

Просковья Никитична Ангелина умерла 21 января 1959 года. 
Несколько санаториев и домов отдыха, функционально и организа-

ционно входившие в областные отделы здравоохранения, были подготовлены 
к приему и лечению раненых и больных воинов Красной Армии. Общеоз-
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доровительные учреждения Министерства здравоохранения Казахстана и 
Казсовпрофа (Казахский республиканский совет профессиональных союзов) 
в городах Актюбинске и Уральске, Гурьевский дом отдыха работников 
нефтяной промышленности в областном центре, в поселках Мартук и Челкар, 
с общей вместимостью в 1150 коек, были переданы военному ведомству для 
лечения раненых воинов из Действующей армии. Местные партийные и 
советские органы, руководство Средне-Азиатского военного округа и 
Министерство здравоохранения Казахстана совместно решали вопросы обес-
печения здравниц кадрами врачей и медицинского персонала, материально-
технического обеспечения. 

Первый день контрнаступления советских войск под Сталинградом (19 
ноября 1942 г.) сохранился в архивном документе стрелковой дивизии из 
Казахстана. «19 ноября, этой даты не забудут сталинградцы. Утром где-то 
слева услышали раскаты мощной канонады. Она длилась долго. Видимо, 
ничего в стане врага не уцелело. Ночью вышли в исходное положение. Никто 
не спал. Уж очень долго в дни обороны мы дождались. Тишину мгновенно 
разрывают орудийные залпы. Тысячи снарядов обрушиваются на блиндажи, 
дзоты и окопы противника. Бойцы пошли в атаку, но вскоре залегли 
прижатые огнем вражеских пулеметов. Снова ударила артиллерия. Опять 
бросок вперед. Драка идет отчаянная, с боем берется  каждый метр. Весь день 
не прекращается бой. Трудно пробивать оборону, которую враг создал в 
течение четырех месяцев, но сталинградцы пробились. Канонада смолкла. 
Развернутыми цепями, стреляя на ходу из пулеметов, винтовок и автоматов, 
пошли бойцы батальонов Конева, Хачетурова и Блинова штурмовать высоту 
128,2. К полудню на высоте зареяло советское знамя. В боях за высоту наши 
части захватили у противника 6 полевых и 1 зенитную пушку, легковую 
машину, много пулеметов и минометов. Взято в плен 120 румын, из них          
2 офицера. Уничтожено 21 немецкий пулемет, 5 минометных батарей,             
11 дзотов и 16 блиндажей… Необычайный подъем и наступательный порыв 
овладел всеми бойцами и офицерами дивизии. Люди дрались как львы и в эти 
дни в дивизии родились сотни, тысячи героев, прославивших советское 
оружие замечательными подвигами. Первым со своим взводом добрался до 
вражеских окопов казах старший сержант Тусупов. Он овладел несколькими 
дзотами и уничтожил до 50 гитлеровцев. Вражеская пуля сразила героя. 
Умирая он сказал: «Товарищи, вперед, только вперед! Бейте фашистов 
беспощадно!» Геройски погиб в бою также командир 2-го батальона 48-го 
полка старший лейтенант Хачетуров. Он первым со своим батальоном 
вырвался на высоту. Как герой сражался командир взвода 47-го СП младший  
лейтенант Курмантаев. Достигнув рубежа противника бойцы Курмантаева 
отбили пять ожесточенных контратак. Взвод уничтожил до роты вражеской 
пехоты, а Курмантаев лично истребил 15 фашистов.  

Заместитель к-ра по политчасти Спиридонова назвали человеком 
железной воли, за стойкость и упорство в бою. Два вражеских танка подбил 
он из противотанкового ружья. Вражеская пуля ранила его в голову. Сделав 
перевязку Спиридонов продолжал стрелять по вражеским машинам и подбил 
третий танк.  

«На подступах к Сталинграду и в уличных боях дивизия уничтожила 
13460 немецких солдат и офицеров, шесть танков и 19 орудий, 29 пулеметов, 
разрушила 27 дотов и дзотов. Взято в плен 6515 гитлеровцев, в т.ч. 2 генерала 
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и много высших офицеров. Захвачено много трофеев: 27 самолетов, 32 танка, 
два бронепоезда, 552 орудия, 3305 автоматов» [18]. 

«Когда мы выезжали на фронт, – рассказывал командир батальона 
орденоносец С. Чепур, – земляки-казахстанцы наказывали нам драться с 
ненавистными оккупантами так же как наши братья панфиловцы и в боях 
завоевать звание гвардейцев. Земляки же обещали нам самоотверженно 
трудиться в тылу и оказывать всемерную помощь фронту» [19]. 

Доблестно боролись с врагом воины Казахстанской 29-й стрелковой 
дивизии, прибывшей в состав 64-й армии 10 июля 1942 года. В районе ст. 
Жутово вблизи Сталинграда 19 июля дивизия получила боевое задание 
командующего армией: «вместе с 137-ой танковой бригадой занять и 
оборонять рубеж по восточному берегу реки Дон на участках Молокано, 
Верхне-Курмоярская (искл.), оборону занимать по мере прибытия частей, не 
ожидая полного сосредоточения дивизии, установить связь с 138-й 
стрелковой дивизией в районе Майорский». С этого дня началось 
непосредственное участие воинов дивизии в боях за Сталинград. До 2-го 
февраля 1943 года продолжались тяжелые, кровопролитные бои, которые 
мужественно вели солдаты, младшие командиры и офицеры 29-й сд. Они в 
боях заслужили высокое звание, приказом Народного комиссара обороны 
СССР (№ 104 от 1.03.1943 г.) за образцовое выполнение заданий 
командования дивизия была преобразована в 72-гвардейскую. 

Особенно напряженно и непрерывно в 1941–1945 гг. в Западном 
Казахстане проводились работы по подготовке боевых резервов для фронта, 
формированию маршевых подразделений и воинских частей для 
Действующей армии, обучению курсантов в военных училищах и школах, 
аэроклубах и учебных центрах Осоавиахима, других оборонных обществ. 
В главном учебном корпусе Уральского педагогического института (это 
Современный Западно-Казахстанский государственный университет имени 
М. Утемисова) разместилось Ленинградское военное училище связи им. 
Ленсовета. Училище подготовило для войск несколько тысяч офицеров-
связистов. Одесское военное пехотное училище находясь в г. Уральске за 
высокие показатели по подготовке офицеров и младших командиров для 
Красной Армии, маршевых подразделений для фронта заслужило 
правительственной награды – ордена Красного Знамени. Отрадно отметить, 
что мемориальные памятные знаки с указанием о нахождении в г. Уральске 
эвакуированных военных училищ сохранены и в наши дни. Это бесспорно 
доброе отношение и уважение к истории военного времени. В городах и 
селах Западного Казахстана бережно хранят и берегут традиции верности 
памяти своей боевой региональной истории. 

Крупными военно-авиационными центрами в подготовке летчиков и 
штурманов для ВВС страны в годы войны были известные Чкаловское (ныне 
Оренбургское) и Ворошиловградское училища. Ворошиловградская военно-
авиационная школа имени Пролетариата Донбасса (так называлось тогда это 
учебное заведение), созданная в 1930 году, была перебазирована в г. Уральск 
в ноябре 1941 года. Военных летчиков готовили на советских самолетах СБ и 
Ил-2. Многие офицеры-летчики практического летнего обучения были 
профессионалами своего дела, учили тому, что необходимо в воздушном 
бою. Летчики-инструкторы регулярно проходили в частях ВВС фронтов 
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практическую стажировку, принимали непосредственное участие в боях с 
вражескими авиаторами. Надо отметить, что летчики-стажеры из Уральска 
показали примеры мужества и боевого мастерства. Свидетельства тому 
высокие их награды, полученные в период нахождения в войсках. Так, 
орденов «Красного Знамени» и «Отечественной войны 1-й степени» в 1944 г. 
удостоены летчики-инструкторы лейтенанты Талмизин Федор Афанасьевич и 
Ткаченко Иван Федорович. В 1943 году находясь в Действующей армии 
командир отряда капитан Карташев А.Н. награжден орденом Красного 
Знамени, лейтенант Лемешко В.И. удостоен ордена Красной Звезды [20]. 

В 1944 г. группа офицеров-инструкторов из Ворошиловградской 
авиашколы из г. Уральска проходила стажировку в полках и эскадрильях 
Военно-Воздушных Сил непосредственно на фронте. Приобрели опыт 
практического ведения воздушных боев, что очень важно в деле обучения 
курсантов-авиаторов. Принимая участие в боевых действиях в составе 
сражающихся экипажей, летчики из Уральска показали примеры мастерства 
и отваги. Они были удостоены высоких наград. Орденом Красного Знамени 
были награждены лейтенанты-инструкторы авиашколы Дубенюк Иван 
Тимофеевич, Лесняк Григорий Алексеевич, Мартынов Пантелей Васильевич. 
Лейтенанты Грицевский Григорий Гаврилович, Полищцу Иван Данилович, 
Тесленко Николай Игнатьевич, Цыба Иван Гаврилович награждены орденами 
«Отечественной войны 1-й степени» [21]. Известный военный летчик Герой 
Советского Союза капитан Гастелло Николай Францевич выпускник 
Ворошиловградской авиашклы. Там, в Ворошиловграде, на территории 
авиашколы был установлен памятник Н.Ф. Гастелло. Героические дела 
ворошиловградцев продолжались в г. Уральске. Только в 1941–1945 гг. 
Ворошиловградская военная авиашкола, находясь в Западном Казахстане 
подготовила для ВВС страны 2585 боевых летчиков. Среди выпускников 
стали Героями Советского Союза 67 человек [22]. В годы войны начальником 
авиашколы был генерал-майор авиации Кравцов Александр Михайлович. Из 
г. Уральска авиашкола убыла в г. Ворошиловград в марте 1946 года.  

Завершая статью, необходимо сказать вот еще о чем. Есть в Военно-
патриотическом музее при Западно-Казахстанском государственном универ-
ситете отдельный большой стенд «Панорама Сталинградской битвы». Стенд 
этот уникальный, пожалуй единственный в постсоветских республиках. На 
нем со скрупулезной точностью, но в меньших размерах воспроизведена 
панорама, находящаяся в Волгограде. Создана она группой художников и 
скульпторов в основном из числа сотрудников и студентов университета при 
организационной и финансовой поддержке ректора вуза профессора Т.З. 
Рысбекова. Инициатива и замысел созданий музея и панорамы Сталин-
градской битвы принадлежат известному в республике ученому и 
фронтовику, ветерану Великой Отечественной войны Павлу Романовичу 
Букаткину. Ветеран родом из Уральска. Вся его жизнь связана с родным 
городом. Единственное место учебы и работы – только университет. Он 
закончил школу в год начала войны. После выпускного вечера, он, как и его 
сверстники, уходил на войну. Воевал достойно и храбро: два ордена 
Отечественной войны и орден Красной Звезды, боевые медали. 

Темой научных поисков и специального курса со студентами-
историками стало участие западноказахстанцев в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. По этой теме он защитил кандидатскую диссертацию и 
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выпустил добротную и содержательную монографию. Многие универси-
тетские мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, уроки му-
жества, встречи с ветеранами войны и воинами современной казахстанской 
армии, занятия со студентами и школьниками города проходят здесь, в 
университетском музее, наглядно и интересно. В музее сосредоточены 
разнообразные архивные документы и материалы, экспонаты периода войны 
1941–1945 гг., отражающие биографии воинов из Западного Казахстана, их 
боевые подвиги, карты-схемы фронтовых дорог частей и соединений, 
сформированных в Уральске, Актюбинске и Гурьеве. Большинство из 
призванных в ряды Красной Армии западноказахстанцев приняло участие в 
боях за Сталинград. Установлено, что именно на период сражений на Волге в 
Западных областях Казахстана получено самое большое количество похо-
ронок [23]. Казахстанское Приуралье было ближним тылом Сталинградской 
битвы. Весь Казахстан, как и тогда еще единая страна, были экономической и 
духовной опорой сражающейся Красной Армии. 
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А.И. Исмаилов 
СТАЛИНГРАДТЫҚ ШАЙҚАС КЕЗЕҢІНДЕГІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН 

(1942 ж. жазы – 1943 ж. ақпаны) 
 
Мақалада сталинградтық шайқастың тыл аймағында өткен Еділ мен Дон жағалауын-

дағы, Еділ өзеніне жақын орналасқан республиканың батыс өңіріндегі өткен ірі соғыс 
шайқастары туралы айтылған. 

Түйін сөз: Ұлы Отан соғысы, сталинградтық шайқас, Батыс Қазақстан, қазақстандық 
құрылымдар, фронтқа көмек. 

 
A.I. Ismailov 

WEST KAZAKHSTAN IN THE PERIOD OF THE STALINGRAD BATTLE 
(summer 1942  - February 1943) 

 
In article is considered the  major hostilities on the banks of the Volga and the Don rivers, 

The West Kazakhstan  region of the Republic as geographically close region to  the Volga river, 
becomes part of the rear area of the Stalingrad front. 

Key words: Great Patriotic war, the battle of Stalingrad, West Kazakhstan, Kazakh military 
units, contribution to the front. 
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ҚОРҒАНЫС ҚОРЫН ЖАСАУҒА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 
 

Аңдатпа. Мақалада халыққа ауыр зардап әкелген Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 
Батыс Қазақстан облысы ауыл еңбеккерлерінің Қорғаныс қорын жасақтау патриоттық 
қозғалысына белсенді қатысқандығы айтылады. Сонымен қатар ауыл еңбеккерлерінің Қызыл 
Армия бөлімдеріне жіберген ауыл шаруашылық өнімдерімен өнеркәсіп заттары мұрағат 
қорлары негізінде жан-жақты сипатталады. 

Түйін сөз: кеңес, еңбекақы, еңбеккер, облигация, ауыл. 
 
1941 жылы 22 маусымда Германияның КСРО территориясына 

тұтқиылдан баса көктеп кіруі Ұлы Отан соғысының басталуына әкелді. Бұл 
соғыс халық шаруашылығын қиратып қана қоймай, елдің экономикасына 
орасан зор шығын келтірді. Шаруашылықты қалпына келтіру және соғысып 
жатырған Қызыл Армия бөлімдерін азық-түлікпен, киім-кешекпен, оқ-дәрі-
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мен қамтамасыз ету жұмыстарына тылдағы өнеркәсіп және ауыл еңбекшілері 
белсенділікпен көмектесті. Осындай бүкілхалықтық іс-шаралардан Батыс 
Қазақстан облысының ауыл еңбекерлері де тыс қалмады. Қызыл Армияға 
материальдық және моральдық көмек көрсету бағытында республиканың кез 
келген облыс аймақтарында митингілер, жиналыстар өткізіліп жатты. 
Мәселен, Батыс Қазақстан облысы Жымпиты аудан орталығы еңбекшілерінің 
1941 жылы 22 маусымда болған митингісінде мынадай қарар қабылдады: 
«..Кеңес үкіметімен екі арада жасалған бейбітшілік шартын өз бетімен бұзып 
отырған фашистік Германияның тарапынан жасалған жауыздығына іспен 
жауап береміз. Кеңес үкіметінің қолданып отырған шаралары өте дұрыс, 
біздер Ұлы Отанымызды қорғау үшін партия мен үкіметтің бірінші 
шақыруына даярмыз, өзімізді мобилизациялық даярлықта ұстаймыз, саяси-
шаруашылық науқандарды мезгілінде және сапалы етіп орындаумен жауап 
береміз..» [1, б. 29-30]. Жиналыстың қорытындысында үлкен міндеттеме 
алған еңбекшілер кез келген жұмысты атқаруға дайын екендіктерін осылайша 
білдірді. Облысымыздың әр өңірінде жалғасын тауып жатырған мұндай 
шаралар еңбекшілер тарапынан үлкен қолдау тапты. Қызыл Армияны қажетті 
заттармен қамтамасыз ету мақсатында Қорғаныс қоры жасақталды. Жоғары-
дан арнайы тапсырма алған партия ұйымдары Қорғаныс қорының мақсатын, 
орындалу барысын, орталықтан ұйымдастыру мәселелерімен шұғылданды. 
Нәтижесінде ел алдындағы аталған мәселелерді шешу үшін 1941 жылы тамыз 
айының басында Қазақстан Компартиясының Орталық Комитеті қорғаныс 
қорын жасау туралы мәселе талқылап, облыстық және аудандық партия 
комитеттеріне «Отан қорғау қорын жасаудың мақсатын және бұған еңбекші-
лердің жаппай қатынасуы қажет екенін еңбекшілерге кеңінен түсіндіруді 
ұйымдастыру» міндеттерін жүктеді. Осыған байланысты республиканың әр 
облыс орталықтарында Қорғаныс қорын жасақтауға өнеркәсіп және ауыл 
еңбекшілерінің жаппай қатынасуы туралы үгіт-насихат жұмыстары кеңінен 
жүргізіліп жатты. Қорғаныс қорын жасау жөніндегі патриоттық қозғалыстың 
дамуындағы басты үш кезеңді анықтап, саралауға болады: 

Бірінші кезең-қысқа уақыт аралығын-соғыс басталған күннен 1941 
жылдың шілде айының аяғына дейінгі мерзімді қамтиды. Осы кезең еліміздің 
түкпір-түкпірінде майданға патриоттық көмектің бұл формасының тууымен 
және жер-жерге таралуымен сипатталады. 

Екінші кезең-1941 жылдың тамыз айынан 1942 жылдың аяғына дейін 
созылды. Бұл кезеңде Коммунистік партияның ұйымдастыру жұмысының 
нәтижесінде  осы қозғалыс бүкілхалықтық сипат алды. Қорғаныс қорына 
түскен қаржының негізгі бөлігін еңбекшілер осы кезеңде тапсырды. 

Үшінші кезеңде, яғни 1943 жылдың бас кезінен соғыстың аяғына 
дейінгі аралықта тыл еңбеккерлерінен түскен ақшалай қаржының қарқыны 
баяулады. Оның себебі, патриоттардың соғыс техникасын жасату жөніндегі 
бастамасының тууы және соғыс заемының шығарылуы ғана емес, сондай-ақ 
қаржы аударудың формасының өзгеруімен де байланысты еді [2, б. 17]. 
Осындай бүкілхалықтық патриоттық қозғалысқа ұласқан іс-шараларға 
облысымыздың ауыл еңбеккерлері белсенді қатысты. Отан қорғау қоры-
қаржының ерекше түрі екенін айта кеткен жөн. Ол салықтан жиналған немесе 
өкіметке жұрттың қарызға берген қаражаты емес, қайта халықтың соғыстың 
алғашқы қиын кезеңінде өз армиясының жауынгерлік және әскери қуатын 
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күшейту үшін еркімен берген сый-құрметі. Сондықтан оны жинау жолының 
сан-алуан түрі халықтың өз инициативасымен тығыз байланысты болды [3, б. 
147]. Отан қорғау қорына арнайы есепшот ашылысымен республика 
еңбекшілері бірде майдан вахтасына тұрса, бірде артық өнімдерін майданға 
тапсырды. Осындай патриоттық қозғалыста Батыс Қазақстан облысының 
еңбекшілері үлкен жауапкершілік танытты. Мәселен, 1941 жылы 5 тамызға 
қарай Қорғаныс қоры үшін Мемлекеттік банктің Оралдағы бөлімшесіне 
39569 сом көлемінде қаржы түсті. Сонымен қатар ортақ жауды жеңуде Ұлы 
Отан соғысының зейнеткерлері мен мүгедектері де өз үлесін қосты. Мәселен 
Орда ауданындағы Сайхын селосының зейнеткері Спецова фашистік 
басқыншыларды толық талқандағанша Қорғаныс қорына өз зейнетақысын 
аударуды сұрап, облыстық еңбекпен қамту мекемесіне хат жіберді [4, б. 16].  
Бүкілхалықтық Отан қорғау қорын жасау үшін жүріп жатқан осы қозғалыста 
еңбекшілердің көпшілік болып құрастырған бұл қаржысынан басқа олардың 
әрқайсысының кезінде еңбектеніп, жинаған өз жеке меншігінен қосқан үлесі 
де өте маңызды орын алды. Сондықтан әркімнің Отан қорғанысын нығайту 
үшін беріп отырған көмегі майдандағы жауынгерлер рухын көтерумен бірге, 
оларға қосымша қару-жарақпен техникаға айналатынын жақсы түсінді. Кеңес 
патриотының бұл сезімін соғыстың алғашқы күндерінде колхошы ана 
Балғаным Ізбасованың Орал өңірінен майдандағы баласы ұшқыш Айтжан 
Ізбасовқа жазған хатынан айқын көруге болады. Ол хатында: «Балам, 
Айтжан! Қазіргі жағдайды жақсы білесің. Жауға Кеңестің қасиетті жеріне 
адым аттатпаңдар! Кеңес зауытының істеп шығарған тамаша соғыс 
жарағының бәрін жауға батыл, дәл жұмсаңдар. Сіздер соғыс майданында, 
Ұлы Отанды қорғау жолында ерлік көрсетсеңіздер, біздер, аналар еңбек 
майданында үлгі көрсетеміз. Еліміздің экономикалық күшін арттыра беру 
үшін жан аямай күресеміз. Масайраған жауды жермен жексен етіңдер, 
балаларым!-деп жазды [3, б. 151]. Осындай отаншылдық сезімге толы 
айтылған сөздер алдыңғы шепте соғысып жатқан кез келген жауынгерге 
ерекше күш беріп қана қоймай, үлкен жауапкершілік жүктеді. 1941 жылы 8 
тамызда қабылданған «Қорғаныс қорын құру туралы» облыстық партия 
комитеті бюросы қаулысының алғашқы нәтижесінің қорытындысы Батыс 
Қазақстан облысы ауыл еңбеккерлерінің бұл қозғалысқа жаппай белсенді-
лікпен қатысқандығын көрсетті. Мысалы, Жымпиты ауданы Коминтерн 
атындағы ауыл шаруашылық артелінің еңбеккерлері ай сайынғы үш күндік 
жұмыс күнін қорға аударуға шешім қабылдады. Колхоз төрағасы Жұмашев 
сиырын, 60 жастағы колхозшы Тұрғалиева 2 қойын берді [4, б. 166]. Сонымен 
қатар «Коминтерн» ұжымжарының А.Тұрғалиева басқаратын бригада аптап 
ыстыққа, еңбектің ауырлығына төзіп, 7 күн бойы егістік алқапта үзіліссіз 
еңбек етті. Сөйтіп олар мемлекетке астық тапсыру жоспарын 110 пайызға 
орындап шықты [5, б. 45]. Ал, Жаңақала  ауданы бойынша 1941 жылдың 18 
қыркүйегіне қарай Отан қорғау қорына еңбекші қызметкерлерден 2070 сом 
облигация жиналып тапсырылды [6, б. 13]. Батыс Қазақстан облысы Ойыл 
ауылдық кеңесінің еңбеккерлері 1941 жылдың 6 қазанына қарай Отан қорғау 
қорына 23200 сом облигация, 3231 центнер тары, 3 жылқы, жіберді. Бұған 
қоса осы ауылда 1268 адам қатынасқан 2 рет комсомол сенбілігі ұйымдас-
тырылып, соның нәтижесінде 3744 сом ақша Отан қорғау қорына жіберілді 
[6, б. 19]. 1941 жылдың 27 қазанына қарай Қаратөбе ауданы, Қаракөл 
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ауылының еңбекшілері айына 12 мың сом құрайтын 2 күндік еңбекақысын 
Отан қорғау қорына аударды және 16 мың сом құрайтын облигация мен 5 бас 
малын берді  [6, б. 25]. Жалпақтал ауданы Көктерек ауылының еңбекшілері 
1941 жылдың 1 қазанына қарай Отан қорғау қорына 7415 сом ақша аударды 
[6, б. 28]. Ал, 1941 жылдың 1 желтоқсанындағы мәлімет бойынша КСРО-ның 
Қорғаныс қорына Батыс Қазақстан облысынан 433 грамм алтын, 16656 грамм 
күміс, 541 грамм қалайы, 264,5 центнер сүттен жасалған өнімдер, 752 
центнер еттен жасалған өнімдер, 909,8 тонна дәнді-дақылдар, 473 кг жүн, 705 
дана былғарыдан жасалған бұйымдар, 3519 мың сом облигация заемдары 
тапсырылды [6, б. 7]. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап 1942 жылдың 
аяғына дейін елдің қорғаныс қорына Батыс Қазақстан облысы ауыл 
еңбеккерлерінен келіп түскен қаржылай және басқаша көмек түрі: 1 миллион 
545 мың сом қаржылай көмек, 486 алтын, 20 кг 972 грамм күміс, 541 мың 
платина, 1900,5 тонна астық 22,3 центнер май, 19 тонна пішен тағы басқа 
заттар жіберді [7, б. 144]. Батыс Қазақстан облысынан 1942 жылдың басынан 
1942 жылдың 2 ақпаны аралығында Қорғаныс қорына 8899,0 мың сомды 
құрайтын 284,5 тонна дәнді-дақылдар, 75 дана былғарыдан жасалған 
бұйымдар, 7 кг май, 28 грамм алтын, 182 грамм күміс жиналды [6, б. 2]. 1942 
жылдың 11 ақпанына қарай облыстан Қорғаныс қорына 9016,0 мың сомды 
құрайтын 327,7 тонна дәнді-дақылдар, 79 дана былғарыдан жасалған 
бұйымдар жиналды [6, б. 3]. Жалпы, Республика бойынша 1942 жылдың 
қаңтарына дейін қазақстандықтар еліміздің Қорғаныс қорына ақшалай 59 млн 
775 мың сом ақша, 2277 грамм алтын, 230 кг күміс тапсырды. Бұлардан басқа 
ауыл еңбеккерлері 5207 тонна астық, 20 мың центнерден астам ет, 10 мың 
литр сүт, 210 центнерден астам май және басқа да көптеген тамақ өнімдерін 
өткізді [2, б. 38]. Сонымен қатар, Батыс Қазақстан облысы ауыл еңбеккерлері 
республикамыздың еңбекшілері сияқты Қорғаныс қорына бидай тапсыру 
арқылы жеңіске өз үлестерін қосты. Мәселен, 1942 жылы Батыс Қазақстан 
облысы Жаңақала  ауданы Отан қорғау қорына 118 центнер бидай [8, б. 22], 
Казталов ауданы 565 центнер бидай [8, б. 26], Тасқала ауданы 9382 центнер 
бидай [8, б. 27], Теректі ауданы 417 центнер бидай  [8, б. 28], Жалпақтал 
ауданы 158 центнер бидай [8, б. 29], Ақжайық ауданы 400 центнер бидай 
тапсырды [8, б. 33]. Жалпы, республика еңбекшілері 1942 жылдың өзінде 
ғана 1,5 млн пұт бидай, 128 мың пұт күріш және 66 мың пұт басқа да азық-
түлік өнімдерін тапсырды [2, б. 45]. Облыс еңбеккерлері 1943 жылы Қызыл 
Армияны жарақтандыру қорына 360 грамм алтын, 536 грамм платина және 14 
кг 234 грамм күміс өткізіп, 56 млн сом ақша аударды. Жалпы, 1941-1945 
жылдары Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекетке 368,1 мың тонна 
астық, 74,393 тонна ет, 92,792 тонна сүт және 4,984 тонна жүн тапсырылды 
[5, б. 45]. Тарихи әдебиеттерде танк жасауға ақша жинаушылар туралы 
көптеп айтылған. Олардың жиниған ақшаларының арқасында майданға 
мыңдаған танкілер жіберілген болатын. Бүкіл елдегідей Батыс Қазақстан 
облысының халқы да танк жасау үшін ақша жинаған болатын. Мысалы, 
Шыңғырлау ауданының әйелдері «Советская женщина» атты танк 
колоннасының құрылуына 30 мың сом ақша жинап берген. Ал, Орал қаласы 
бойынша 12 мың сом жиналған [9, б. 94]. Сонымен қатар Батыс Қазақстан 
облысынан «Қазақстан колхозшысы» деген атпен жасақталып жатқан танк 
колоннасы мен әскери ұшақ эскадриласы құрылысына облыстан 52928 мың 
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сом аударылды. Бұл істе Зеленов, Тайпақ, Орда және Шыңғырлау ауданы 
еңбекшілері белсенділік танытып, басқа аудандармен салыстырғанда 
қаржыны көбірек жинады [7, б. 144]. Ал, өз кезегінде Батыс Қазақстан 
облысы Тасқала ауданының тұрғындары танк колоннасын құру мақсатында 3 
мың 830 сом ақша берсе, еңбеккерлер 10 мың сомнан астам қаржы жинады. 
Жалпы, 1943 жылдың 21 қаңтарына дейін танк колонналары мен авиа 
эскадрильясын жасату қорына Батыс Қазақстан облысы бойынша ауыл 
еңбеккерлерінен 35623 сом, жұмысшылар мен қызметшілерден 6542 сом 
құрайтын барлығы 42165 сом қаржы түсті [2, б. 64]. Осылайша Батыс 
Қазақстан облысының ауыл еңбеккерлері ел басына күн туған қиын-қыстау 
кезеңде республикалық іс-шаралардан тысқары қалмай, қолдарынан келген 
көмектерін аяған жоқ. Нәтижесінде республикалық қорға облыс еңбеккер-
лерінің жіберген ауыл шаруашылығының өнімдері соғысып жатырған Қызыл 
Армия бөлімдері үшін орасан зор көмек болды. Соғыс кезінде қалыптасқан 
қиын жағдайдан шығуға бағытталған іс-шараларға облыстағы ауыл 
еңбеккерлерінің жаппай қатынасуы өлке халқының жасаған орасан зор 
еңбегін тағы бір дәлелдей түседі. 
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Д. Опиев 
ВКЛАД ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКИХ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ФОНД ОБОРОНЫ 
 
В статье говорится об активном участии западноказахстанских тружеников села в 

патриотическом движении по формированию Фонда обороны во время Великой Отечест-
венной войны. Наряду с этим всесторонне описаны сельхозпродукты и промышленные товары, 
отосланные в свое время в Красную Армию работниками села. 

Ключевые слова: совет, зарплата, трудовик, облигация, село. 
 
 
 

D. Opiyev 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

299 

INVESTMENT OF THE WORKERS OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION IN DOING 
THE FOND OF DEFENSE DURING  THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
In this article was written about the active participation of the workers of the West 

Kazakhstan region for doing the fond of defense during Great the Patriotic War which was a great 
suffering for people. And also was described about agricultural products which were sent for the 
section of the Red Army as the archives fonds by the village workers. 

Key words: Advice,salary,worker,bond, village. 
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ГЕНЕРАЛ САБЫР РАҚЫМОВТЫҢ 1943 ЖЫЛҒЫ 
МАЙДАНДАҒЫ ЕРЛІГІ 

 
Андатпа. Мақалада Ұлы Отан соғысы кезеңінде қазақ ұлтынан шыққан офицерлердің 

арасында бірінші болып жоғары дәрежелі генерал шеніне қол жеткізген С.О. Рақымовтың 
ерлігі жазылған. С.Рақымов сарбаздарын ұрысқа жеке өзі бастап барып, тың шабуылдаушы 
мәнердегі басшылық шеберлігін көрсеткен. 

Түйін сөз: офицер, дивизия, шен, әскер, соғыс. 
 
1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезеңінде қазақ ұлтынан 

шыққан офицерлердің арасында бірінші болып жоғары дәрежелі генерал 
шеніне қол жеткізген Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының 
тумасы Сабыр Омарұлы Рақымов болатын. 

Осы жоғары әскери шенге жетудегі оның қаһармандық жолы да оңай 
болған жоқ. Майор Рақымов ұрыс даласына ортаазиялық 104-танк дивизиясы-
ның құрамында 1941 жылдың шілде айында кірісті. Полк командирінің орынба-
сары болып тұрған шағында олардың мотоатқыштар полкі алғашқы шайқаста-
рын Ельня қаласы аумағында жүргізді. Ол Смоленск жерінде орналасқан қала 
болатын. Москваны алу мақсатында Вязьма, Ельня және Рославль секілді ежелгі 
орыс қалалары арқылы жолындағы бар кедергі-тосқауылдарды бұзып-жарып, 
өршелене алға ұмтылған неміс генералы Гудерианның танктік және моторлы 
дивизиясына қарсы тұру ол кезде шын мәнінде үлкен ерлік еді. Бірақ, осы 
ұрыстарда жау алғаш рет Кеңес әскерінің қайсарлығын сезінді. Смоленск 
жеріндегі кескілескен шайқастарда офицер Сабыр Рақымовтың қолбасшылық 
қасиеті шыңдалып, жеңіске деген құштарлығы арта түсті. 

Ол сарбаздарын ұрысқа жеке өзі бастап баратын. Рақымовтың 
шабуылдаушы мәнердегі басшылық шеберлігі Батыс майдандағы алғашқы 
ұрыстарда-ақ қалыптасқан еді. Қаптаған қауіп-қатерге қарамай ол талай рет 
алдыңғы шептен табылып, дұшпанмен бетпе-бет келді.  

Гитлерлік Германия басшылығының 1942 жылдағы жоспарында Сол-
түстік Кавказ бен Закавказье айрықша орын алды. Осы орайда соғыс алдында 
1940 жылдары Бакудің мұнайлы аймағында мұнай өндірудің 71 пайызға 
жеткенін, ал Майкоп пен Грозныйдың мұнайлы аудандарында алынған мұнай 
өнімі бүкіл Кеңестер Одағында өндірілген мұнайдың 24 пайызын құраған-
дығын айта кеткен жөн. 

Сондай-ақ Солтүстік Кавказ бен Дон даласы техникалық мәдениет пен 
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мал шаруашылығы өркендеген, астық өнімдерін мол өндіретін, ауылшаруа-
шылығы дамыған елдің бай аудандары қатарына жатады.  

Жалпы Солтүстік Кавказ және Закавказье соғыстан алдыңғы жылдары 
күшті индустриалдық дамуды бастан өткеріп, Кеңес мемлекеті экономика-
сындағы маңызды тіректердің бірі болды. 

Аса ауқымды мұнай көздерінен бөлек, бұл ауданнан темір мен марга-
нец кендерінің үлкен қоры, сирек кездесетін металдар мен құрылыс мекеме-
леріне арналған шикізаттар табылған. Сонымен қатар мұнда электростан-
циялар мен металлургия өнеркәсібі заводтары салынған. Сондықтан, 
өздерінің Мәскеу түбіндегі шайқастағы масқара жеңілісінен сабақ алуды 
көздеген вермахттың 1942 жылғы жоспарында Кавказ бағыты әскери-саяси 
және стратегиялық маңыздылығымен ерекшеленді [1]. 

1942 жылдың жазындағы Оңтүстік-Батыс және Оңтүстік аймақтардағы 
ұрыс қимылдары жанкештілікпен, асқан қатыгездікпен өткендіктен, алапат 
қантөгіске алып келді. Осы орайда кеңестік көлемді әскери құрылымдарды 
Н.В.Ватутин, Р.Я.Малиновский, А.А.Гречко, И.Е.Петров, адмирал Ф.С.Ок-
тябрьский секілді дарынды кеңес генерал-қолбасшылары басқарғандығын 
атап айтқанды жөн көрдік. Бұл жайында «Кавказ соғысының батырлары» 
кітабында да жазылған. Онда былай делінген: 

«И.В.Сталин И.Е.Петровтың қолбасшылық қасиетін жоғары бағалаған. 
Мәселен, адмирал Ф.С.Октябрьский құрсаудағы Севастопольден И.В.Ста-
линге жіберген жеделхатында генерал Петровты өз ісін жетік білетін сенімді 
командир ретінде атай келіп, оған «генерал-лейтенант» шенін беруді 
өтінумен қоса, Севастопольдегі Приморск армиясы басшысы қызметінде 
қалдыруын сұраған. Сталин бұл өтінішті қабыл алған [2]. 

Бірнеше мыңдық кеңес әскерін партиялық-саяси сауаттандыру ісі 
Иосиф Сталиннің айналасындағы мемлекет қайраткерлеріне тапсырылды. 
Олар Л.М.Каганович пен Л.З.Мехлис болатын. 

Бұл тұрғыда Кавказ бағытындағы ұрыстардағы штаб басшыларының 
ішінен кейіннен Кеңестер Одағы Қарулы Күштерінің Бас Штабын басқарған 
генерал А.А.Антоновты атап өтуге болады. 

Біз барынша белгілі кеңес қолбасшылары мен әскербасыларының 
аттарын атап, қаһармандық жолдарын тілге тиек еттік. Неге дейсіз ғой? 
Жауап мынада. Қандай іспен айналыспасын әр адамның өмірінде естен 
кетпейтін тарихи жағдайларға негізделген сәттер болады. Осы сәттер оны 
биік белестерге жетелеп, ұшпаққа шығарады. Шындығында армия, корпус, 
дивизия болсын, тіпті, взвод, рота болсын, майдан өмірі мен ұрыс даласында 
темірдей тәртіп орнап, отансүйгіштік қасиет жоғарылап, бұл механизм 
үзілмегенде ғана әскери тапсырма орындалатыны белгілі. 

Нағыз ержүрек, аты аңызға айналған адамдардың бірін-бірі кездейсоқ 
тауып, таңғаларлық жағдайларда тағдырлас болуын тарихта аз кездестір-
мейміз. Полк командирі майор Рақымов та маңызды сын сағаттарда 
тактикалық шеберлігін шыңдай отырып, ұрыс даласында аса маңызды 
шешімдер қабылдаумен қатар, бар жауапкершілікті де өз мойнына алуға 
міндетті болды. Айтса айтқандай, офицер Рақымов та сол кезеңдердегі әскери 
міндетке адал қараған бар тұлғалар секілді батырлығы мен қолбасшылық 
қабілеті қатар ұштасқан бірегей тұлғалардың қатарынан еді. Осы майдан 
өміріндегі ұрыс жолдарының әр кезеңдерінде ол жоғарыда аты аталған 
таңғажайып тағдырлы талай тұлғалармен тізе қосты. Әскери бақыт дегеніңіз 
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де осы болар, бәлкім. 
1149 – атқыштар полкына майор Рақымов командир орынбасары 

қызметін атқару үшін келді. Ол мұнда 1940 жылы жазда Орта Азия Әскери 
округінде құрылған 104-танк дивизиясынан жіберілген болатын. Аталмыш 
танк дивизиясының құрамында Смоленск жерінде өткен ауыр шайқастарға 
қатынасып, жорықтардың бірінде жарақат алды. Солтүстік Кавказдағы 
Железноводск қаласында орын тепкен әскери госпитальда ем қабылдады. 
Жарақатынан айыққан соң 353-атқыштар дивизиясына жіберілді. Ал 1149-
атқыштар полкі осы дивизияның құрамына кіретін. 1941 жылғы 27 қазандағы 
ұрыста полк командирі подполковник Петров Дионисий Петрович қаза 
тауып, полкті басқару міндеті С.О.Рақымовқа жүктелді [3]. 

Өзара қарым-қатынастарда да, әскери тапсырмаларды орындау 
барысында да Сабыр полктің штаб бастығы әрі комиссары Спиридонов Петр 
Михайловичпен және Полухин Александр Орестовичпен толық тіл табыса 
білді. Рақымов полкі офицерлері мен қызыләскерлерінің ержүректігінің, 
қаһармандығының дәлелі ретінде олардың әскери марапаттарын атауға 
болады. Батальон командирі аға лейтенант Гаращук Николай Анисимович 
және полк парторгі аға политрук Илларионов Николай Алексеевич Кеңес 
мемлекетінің жоғары наградасы – Ленин орденімен марапатталды. Оңтүстік 
майдан қолбасшысының бұйрығымен (генерал-лейтенант Р.Я.Малиновский) 
1149-атқыштар полкінің жеті жауынгеріне «Қызыл Жұлдыз» ордені тапсы-
рылды. Батальон командирі капитан Батаев Виктор Петрович пен миномет 
взводының командирі аға лейтенант Прокопьев Григорий Григориевич 
«Қызыл Ту» орденімен марапатталды [4]. 

1942 жылдың мамырында подполковник С.О.Рақымов 353-атқыштар 
дивизиясы командирінің орынбасары қызметіне тағайындалды. Бұл дивизия 
1941 жылдың тамызында жасақталған болатын. 

Алғашында бұл дивизия қазан айынан бастап 56-армия құрамында 
Оңтүстік-Батыс майдандағы ұрыстарға қатысса, 1942 жылдың ақпанынан 18-
армияның қол астында соғысқа араласты. Кейіннен 1942 жылдың шілдесінен 
1943 жылдың наурызына дейін Солтүстік Кавказ майданындағы армия құра-
мында ұрыс даласында болды. Қысқасын айтқанда, бұл дивизия Кавказ үшін 
болған шайқастардың ең қауіпті аумақтарына жіберілді. Осынау ұрыстар 
С.Рақымовтың командирлік шеберлігінің шыңдалуына септігін тигізді. 

1942 жылдың 26 қазанынан полковник Сабыр Рақымов өмірінің жаңа 
кезеңі басталды десек болады. Оған 395-атқыштар дивизиясын басқару 
тапсырылды. Басқаша айтқанда, ол штат бойынша «генерал-лейтенант» 
қызметін атқаруға кірісті. Бұл ірі әскери құрылым әр майдан шебіндегі 
ұрыстарда қайсарлық танытып, сарбаздарының қаһармандығы ел аузына 
ілініп, даңққа бөленді. «Қызыл Ту» және «2-дәрежелі Суворов» ордендерімен 
қатар «Таманьская» құрметті атауына да иелік етті. Мұның бәріне дивизия 
бірте-бірте қол жеткізді. Өзінің жеке құрамы негізінен Донецк көмір бассейні 
шахтерлерінен құралған бұл дивизия 1941 жылдың 29 қыркүйегінен бастап 
Оңтүстік майданда гитлерлік басқыншыларға қарсы ұрыс жүргізді. 
Мариуполь қаласына кіруге ұмтылған жау әскеріне тосқауыл қоя отырып, 
кеңестік 9-18-армиялар бөлімшелерінің жау құрсауынан сытылып шығуына 
көмек қолын да созды. 1941 жылы танктер жәрдеміне сүйенген жаудың ірі 
әскери күші дивизия қорғауға алған аймаққа өте жақын келді. Кескілескен 
шайқастар басталды. Жауға тойтарыс берілді. Дивизияның Миус өзенінің 
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шығыс жағалауынан бастау алған шабуылына полковник Рақымов басшылық 
етті. Ал, ол уақытқа дейін дивизияны Кеңес Одағының Батыры полковник 
Петраковский Анатолий Иосифович басқарған болатын. Ол 1939-1940 
жылдардағы кеңес-фин соғысына қатысқан белгілі офицер, кәнігі әскери 
мамандардың бірі еді. 

1940 жылы батальон командирі бола жүріп, қарсыластың қорғаныс 
аумағын бұзып өтіп, финдерді көп шығынға ұшыратты. 1940 жылдың            
21 наурызында А.И.Петраковскийге «Кеңес Одағының Батыры» атағы 
берілді. Майдан басшылығының шешімімен дивизия командирі басқа 
қызметке бекітілді. Соғыстан  кейінгі жылдары генерал-майор Петраковский 
Дондағы Ростов қаласында тұрды. Миус өзені ауданындағы шайқастарда 
Рақымов дивизиясы жаудың 23 блиндажын қиратып, қарсыластың 4 – таулы 
атқыштар дивизиясының құрамындағы 1200-дей солдаттары мен офицерле-
рінің көзін жойды. 1942 жылдың қаңтарында жаудың миналаған аймақтары 
мен түрлі инженерлік кедергілерін қирата отырып, дивизия бөлімдері 
шабуылдарын одан әрі үдете түсті. Дивизия 1942 жылыдң 25 қаңтарында 
«Үш емен» аңғарына жетіп, «412-биіктікті» бағындырды. 50 елді-мекен 
жаудан азат етілді. Сегіз 115мм-лік зеңбірек, 6 автомашина, 2 танк және                  
3 тягач, 5 пулемет 8500 патронымен бірге олжаланды. Дивизия бөлімдері 
Кубань өзеніне табан тіреп, Могукарска ауданына шықты да, жау әскерінің 
шегінер жолын кесіп тастады. 

1942-1943 жылдардағы қысқы ұрыстарда да  полковник Рақымовтың 
командирлік дарыны ерекше байқалып тұрды. 1943 ж. сәуірдің екінші жарты-
сынан оның дивизиясының бөлімдері Ольховский – Новотроицкий ауданына 
жетті. Қызыләскерлер мен офицерлер ержүректік пен батырлық көрсетті. 
Миус өзені бойындағы бекінісі ұстап-тұру кезінде. 714-атқыштар полкінде 
Мергендер қозғалысы деген бейресми ұғым пайда болды. Мәселен, шахтер-
лер династиясынан шыққан сержант Фаустов Оңтүстік майдан шебіндегі 
белгілі мергендердің бірі болды. Полк командирі майор Ильясов ауыр жара-
қат алғанына қарамастан, ұрыс алаңын тастап кетпей ерлікпен қаза тапты. 

Старшина Кондратьев Леонтий Васильевич осы полкте борышын өтей 
жүріп, Кеңес Одағының Батыры атағына қол жеткізді. Ол Кубаньдағы 
ұрыстардың бірінде із-түзсіз жоғалып кетті. Барлаушы Полин Алексей 
Владимирович жау дзотын өз кеудесімен жауып, ерліктің таңғажайып үлгісін 
көрсетіп, әскери тапсырманы орындау үшін өмірін қиды.  

1943 жылдың қаңтарында дивизияның алдыңғы бөлімдері Качканова 
қаласына жетіп, жау бекінісін бұзып өтті. Қыраттар арқылы қарсы шабуылға 
шыққан олар Кубань станицалары мен ауылдарын жаудан тазартып, мұнайлы 
аймақты азат етті [5]. 

Кондратьев пен Полиннің жанқиярлық ерлігі дивизияның барлық жеке 
құрамдары үшін үлгі болды. Дивизия командирі С.Рақымов пен дивизия 
комиссары А.Сахнюк, командирлер мен бөлімдердің саяси жетекшілері  
әскери тапсырмаларды моральдік және күштік тұрғыда мүлтіксіз орындауға 
үйрете отырып, олардың қаруды қолдану мен әскери техниканы тиімді 
пайдаланудағы шеберліктерін шыңдауда көп еңбек сіңірді. Осынау жоғары 
сападағы әскери дайындықтардың Рақымов дивизиясы жеңістерінің кепілі, 
ерліктерінің негізі екенін атап айтқан жөн. Дивизияның қызылармиялық 
газеті «Қызыл жауынгерде» (№51 22 сәуір 1943жыл) жарияланған «Батыр 
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Кондратьев секілді шайқасайық» атты мақалада дивизия сарбаздарының 
қызылармиялық жиналыста оның ерлігін үлгі тұтына талқылап, сондай-ақ 
әскери жанұяға мүшелікті адал атқару мәселесі сөз болғандығы, ұрыс 
даласында қаруластары Леонтий Кондратьевтің жанқиярлық ерлігін 
қайталауға серттескендігі айтылған. 

Кавказдағы соғыс батырлары туралы соғыстан кейін қалам тартқан 
авторлар да старшина Кондратьев Леонтий Васильевичтің өзінің елу жылдық 
өмірінде көп нәубетті көргенін атап көрсеткен болатын. Бұл – оның 
өміріндегі үшінші соғыс. Сарбаздық міндеттің қызығы мен қиыншылығын 
бір кісідей көрген ол империалистік соғысты да, Деникинге қарсы күресті де, 
ақ поляктарға қарсы арпалысты да бастан кешірді. Немістерге қарсы күресте 
де қаруын қолынан тастамады. Гитлершілдердің 198-жаяуәскер дивизиясына 
соққы беріп, Хатыпс өзенін қолға алуға бұйрық берілген болатын. Таңнан, 
бері тыныш таппаған взвод тұман мен түтінді пайдаланып 400,3 биіктікке 
еңбектей жылжып жақын келген тұста жау оқ жаудыра бастады. Кеңес 
әскерлері кері шегінбеді. Старшина Кондратьев осы сәтте алғашқылардың 
бірі болып шабуылға шығып, ондаған гитлершілдердің көзін жойды [6]. 

КСРО Жоғары Кеңесі Президиумның 1943 жылғы 31 наурыздағы 
жарлығымен «Әскери тапсырманы орындау барысындағы адалдығы, неміс 
басқыншыларына қарсы күресте көрсеткен ерлігі мен қайсарлығы үшін» 
старшина Кондратьев Леонид Васильевичке «Кеңес Одағының Батыры» 
атағы берілді [7]. 

1943 жылғы 20 сәуірдегі газет материалдарында құрама командирінің 
саяси жетекшілер мен жауынгерлердің үлкен тобы ордендер және медаль-
дармен марапатталғаны айтылған. «Қызыл матамен қапталған үстелге жас әрі 
сымбатты лейтенант Толубаев нық қадаммен жақындай берді. Н. Хуторына 
шабуыл үстінде қорқынышты, қаймығуды білмейтін командир өзінің бес 
автоматшыларымен бірге қарсыластың екі қарсы шабуылына тойтарыс берді. 
Гитлершілдердің саны екі жүздей еді. Бұл Толубаевты үрейлендірмеді. 
Фашистерді жақындау жіберіп, қынадай қыра бастады. Немістер көп 
өліктерін ұрыс алаңында қалдырып, кейін шегінуге мәжбүр болды. Осы 
ерлігі үшін офицер Толубаев Александр Невский орденімен марапатталды». 

Дивизия басшылығы ұрыстарда ерекше ерлігімен көзге түскен жауын-
герлер мен офицерлерді жоғары мемлекеттік марапаттарға дер кезінде ұсы-
нып отырды. Саяси жетекші Романов Георгий Васильевич Ленин орденімен 
марапатталса, алдыңғы шептегі ұрыстарға басшылық жасай отырып, жеке 
ерлігімен де ерекшеленген бөлімдер командирлері Ключиков, Лисовой, Фро-
лов және саяси жетекші Воробьев «Қызыл белгі» орденімен марапатталды. 

Дивизия командирі полковник Сабыр Рақымов КСРО Жоғары Кеңесі 
Президиумының атынан 1942 жылдың желтоқсанында және 1943 жылдың 
қаңтарында 212-дей қызыләскерлер мен кіші командирлерді, офицерлерді 
наградтады [8]. «Марапатталғандардың ішінде 1917 жылы туған, қазақ 
ұлтынан шыққан Жамбыл облысы Свердлов ауданы, Буденный атындағы 
ұжымшардың тумасы, 29-танкке қарсы артиллериялық дивизияның 
барлаушысы ефрейтор Сағиев Шыңғыс Ахметұлы да бар болатын. Сарбаз 
Сағиев Қызыл Армия қатарына 1940 жылдың ақпанынан қосылған. Ұлы Отан 
соғысындағы майдандарға 1941 жылдың шілдесінен араласқан. Белорусь 
Республикасының астанасы Минск түбіндегі қанды ұрыстарға қатысқан. Сол 
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шайқастарда жараланып, емделгеннен соң Оңтүстік майданға жіберілген. 
1942 жылы тамызда Батайск қаласының сыртындағы соғыста ерекше ерлік 
көрсеткен. Бораған оқтың астында жүріп, жарты шақырым жерден Моншаев 
екеуі зеңбірекке снаряд жеткізіп беріп тұрған. Моншаев сол әрекет үстінде 
қаза тауып, Сағиев ызалана қимылдап, жәшік толы снарядтарды батареяға 
еңбектеп жеткізуін тоқтатпаған. Сол сәтте фашистер батареяны қоршауға ала 
бастады. Сағиев те қарап қалмай, жаралы жауынгердің қолынан пулеметін 
жұлып алып, оқ жаудырып, 20 фашисті жер жастандырды. Оның бірде-бір 
нысананы назардан тыс қалдырмайтын қырағылығын айтпағанның өзінде, 
барлау кезінде батылдық пен мұқияттылықты берік ұстайтын». 

Бұл жолдар дивизия командирі инженер-майор Бодровтың қолы 
қойылған марапат қағазынан алынып отыр. 

Дивизия командирі С.Рақымов оны өзі бекітіп, «Қызыл Жұлдыз» 
орденімен марапаттаған [9]. 

1923 жылы туған Оңтүстік Қазақстанн облысы, Жуалы ауданы, 
Самсоновка ауылынан шыққан он тоғыз жасар жас офицер Данилко Иван 
Федоровичтің марапат қағазында оның 1942 жылдың 29 желтоқсанында 
«Қызыл Жұлдыз» орденін алғандығы жазылған. Ол 403,3 биіктікті 
бағындырудағы ұрыста шешімділік пен жанқиярлық танытқан. Жаудың 
толассыз боратқан оғының астында алға ұмтылуын тоқтатпай, үш рет 
шабуылға шығып, жау блиндаждарына жетіп, оның біреуін жарып жіберген. 
7-8  желтоқсандағы «Белгісіз» биіктігі үшін өткен шайқаста жау шебіне жеке-
дара жетіп, қос гранатамен дзотты жарып, 10 гитлершінің көзін жойды. Осы 
ұрыста ауыр жарақаттанып, госпитальға жіберілді. 723-СП-нің командирі 
майор Строковтың мәлімдемесінде дивизия командирі полковник Сабыр 
Рақымовтың лейтенант И.Ф. Данилканы «Қызыл Жұлдыз» орденімен 
марапаттағаны жайында айтылған [10]. 

1943 жылғы 22 ақпанда командир бұйрығымен Рақымовтың әскери 
құрамасынан ұрыста көрсеткен ерлігі мен ержүректігі үшін 20 адамға 
«Қызыл Жұлдыз» ордені, 64 адамға «Ерлігі үшін» және «Ұрыстағы ерлігі 
үшін» медальдары берілді. 

Кавказ үшін болған 6 айға созылған күресте 56-армия құрамындағы 
395-атқыштар дивизиясы жаудың Туапсеге өтер жолына тосқауыл қойды. 
Сол кезде 1058 адам марапатқа ұсынылды. Олардың арасында белгілі мерген 
Василий Курка, пулеметші Пителин, автоматшылар взводының командирі 
лейтенант Толыбаев та болды [11]. 

Дивизияның атқыштар полкі соғысты өз тұғырына екі орден қадаумен 
аяқтады. Артиллериялық полк Богдан Хмельницкий орденімен, 29-ИПТАД – 
«Қызыл белгі» орденімен марапатталды [12].  

Дивизия командирі С.О.Рақымовтың Солтүстік Кавказ бен Закавказье 
үшін өткен шайқастарда белсенді қорғаныс пен сәтті шабуылдарды шебер 
ұйымдастыра білуі жоғарыда аталған марапаттарға жетуде оның аз еңбек 
сіңірмегендігін айғақтайды. 

Әскери Кеңестің Сабыр Рақымов атына жіберген жеделхатында былай 
делінген: «Сіздің басқаруыңыздағы дивизия алдымен он сегізінші, кейіннен 
56-армияның құрамында жоғары әскери дайындығымен ерекшеленіп, мәңгі 
өшпес ерліктер жасады. Сізге жолдас Рақымов, және дивизияның жеке 
құрамына алғысымызды айта отырып, алдағы уақытта да жауды талқандауда 
осы табандылығын жоғалтпайтынына үлкен сенім білдіреміз. Жеделхатқа 
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Петров, Колонин, Ермолов, Гречко, Харитонов, Гольденштейн және 
Кальченко қол қойған. Бұлар Черноморск тобы әскери құрамдары мен 
армиясының басшылары мен саяси жетекшілері болатын. Осылайша дивизия 
командирінің  әскери қызметі жоғары бағаланды.  Оған «Қызыл белгі» және 
«2-дәрежелі Суворов» ордендері тапсырылды. КСРО Үкіметінің 1943 жылғы 
19 наурыздағы шешімімен 395-атқыштар дивизиясының командирі Сабыр 
Омарұлы Рақымовқа «генерал-майор» әскери шені берілді. 

1943 жылдың маусымынан С.О.Рақымов Ворошилов атындағы Жоғары 
Әскери академияға жіберілді. Осы уақыттан академия 9 айлық оқу мерзіміне 
ауысты. Сабыр Рақымов толыққанды білім алып, тактикалық-шапшаңдық 
шеберлігін шыңдау үшін Мәскеуге келді. Сабыр секілді жоғары дәрежелі 
командир үшін бұл оқудың майдан даласында практикалық тапсырмаларды 
орындауда да көп көмегі тигені анық. 
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В статье приведены данные о генерале С.Рахимове, который в период Великой 
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THE HISTORY OF KAZAKHSTAN AND IOSIF ANTONOVICH 

KASTANYE 
 
Abstract. The article  is considering  the scientific activity of the French scientist                    

I.A. Castanie in the beginning of the 20-th century, who was a member of the Scientific archives 
Commission in Orenburg. In his studies  I.A. Castano paid great attention to the archeological and 
ethnographic issues. 

Key words: archaeology, ethnography, history, archive. 
 
Iosif Antonovich Kastanye was famous for his research works. He is a French 

scientist, who dealt with research and collection of ancient monuments of Kazakh 
history. In 1901 he came to Orenburg, where he worked as a teacher of French in the 
gymnasium for men and in the cadet corps after Nepluyev. That year he began to 
take part in the social and scientific life of the city. The summary of this research 
work “The History of Para (Brazil) published in the bulletin of the scientific council 
in Santiago and the investigation extracts of the Ethnographic Museum Director 
Geld” which had been published in the “Works” of Orenburg Scientific Archives 
Committee (Works of OSAC – U.A.) was delivered at a regular meeting on the 3rd of 
December in 1903. The scientist reports that the origin of the American Indians is in 
the focus of his attention. According to the investigation results, the similarity of the 
first inhabitants of America with the nation that is similar to Mongols. Due to Geld’s 
scientific data the Indians lived on the banks of the river Kunan.  By the investigation 
results of two artificial caves that were called “yaka” the things found that at the 
cemeteries of Orenburg province in Russia were like those of the caves. For instance, 
the stone axes made of nephrite and other things that were similar to those of neolith 
epoch attract the scientists’s attention  [1, pp. 171-173]. 

The scientist points out to the fact that similarities in the history of Kazakh 
people and American Indians take place.  

I.A.Kastanye worked more than 10 years as a member of Orenburg 
Scientific Archives Committee and he was busy with collecting scientific 
information about Kazakh ancient monuments and systematized them. 

By the permission of Archeological Committee of St.Petersburg and 
according to the task given by the OSAC, he started to fulfill archeological 
research works in Torgai oblast. 

In accordance with the order №322 of May 24, 1904 the Archeological 
Committee sent a letter to the head of the department that led the construction jobs 
in the northern part of Orenburg-Tashkent railway. The letter read that the proper 
member of Archeological Committee, I.A. Kastanye had been sent on a mission to 
Torgai oblast to do archeological targets. In connection with it, they asked to give 
him a constant admission card from June 1 to August 10, 1904 in the northern part 
of Orenburg-Tashkent railway. In this regard the head of the department of the 
Orenburg-Tashkent railway informed the Head of the Orenburg Archives 
Committee that he would provide I.A. Kastanye with the 11 class free ticket by the 
order of №2029 of June 2, 1904 for the train №136 for a year [3, p-59]. 

I.A. Kastanye became the member of Orenburg Scientific Committee in 
1902 and worked in the body of archeological expedition in Kazakh steppes, he 
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also worked as a museum keeper and an assistant Head Commission in the years 
1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1911. 

In 1904 Kastanye chose the nearest uezd Aktobe in his first trip to Kazakh 
land. There were 7 historical places: Karsaqbas in Elek bolus, the castles on the 
coast Baisholak, Shieli cave in Aktobe uezd, the ancient Shieli monuments which 
are given in the form of plaited stones, Ashysai burial mound in Aktobe bolus, the 
burial mound near the Zhaman Kargaly, the grave twisting three long lengths of 
stones near the coast of Zhaksy Kargaly and he researched these places [4, p-188].  

The scientist made a report on his trip that in June, 1904 he went to 
Turkestan from Orenburg [5, p-176]. This trip was in Tashkent and Samarkand 
across the Kazakh land and then he returned back. After this trip at the regular 
meeting on March 9, 1905 he made an album of photos which were taken there in 
the report and handed in his papers [6, p-250]. 

Kastanye took a photo camera with him during the trip in order to collect a 
lot of documents about Kazakh history. His photos which were taken in Turkistan 
journey, such as “Kyrgyz council”, “Church in Aktobe”, “The house of a rich 
Kazakh”, “The Kazakh school in nomad’s tent”, “Kazakh steppe”, “Kazakh girls”, 
“A horseman”, “Steppe Journey”, “Ploughing”, “Mullahs” describe Kazakh life in 
the 20th century. Those photographies belong to the group of valuable photo 
documents.  

At a regular meeting held on May 13, 1905 the Head of the Committee 
A.B.Popov asked to give him 15-20 roubles to finish the archeological expedition. 
They understood the importance of the archeological investigations and came to 
the conclusion to provide them with money. 

On September 9, 1909 Kastanye made a report “Archeological works in 
Aktobe in the summer of 1909”. He made a speech about some excavates of 
ancient monuments. Then he gave in a scull of a human being and different things 
made of copper and iron, which were found during the expeditions [7, p-308].  

Later, in his work “Ancient monuments of the Kyrghyz steppe and the 
Orenburg region” the investigations conducted on the Kazakh land and the work of 
the researchers of this region was collected, and was published in 1910 in Orenburg. 
I.A.Kastanye in the introduction of his work clearly pointed out: "ancient monuments 
of Torgai, Ural, Akmolinsk, Semipalatinsk regions, the Bokei Horde of the 
Astrakhan province were included in this work and also some parts of Syrdarya 
region after the order of 1868 and this work was written only till 1911 [8, p-1]. 

I.A.Kastanye, later, in the letter written to M. Shokai about his work he 
remembers: “living among you, having witnessed grief and hopes, I admired the 
Kyrgyz-Kazakhs, Bashkirs, Tatars, Uzbeks and other people. I dedicated the book 
“Antiquities of the Kirghiz steppe and the Orenburg region” and other my books to 
courageous Turkic and Mongolian tribes which take a special place in the history”, - 
expressed his opinion [9, p-9]. Further, studying I.A.Kastanye's help to the activity 
of the commission, we learn that, in 1911 the chairman assistant I.A.Kastanye 
having made the list of a paleontology department of a museum, made the catalog 
of medals and money of the museum [10, p-17]. 

If we look for the facts about the private life of I.A.Kastanye who studied the 
ancient history of the Kazakh steppes and devoted several articles, we find very 
little information. We may find some information about the author in the articles of 
the historian K. Esmagambetov. 
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I.A.Kastanye whom we know - the French scientist Joseph-Antoine 
Kastanye was born in 1875 in a small town Gayak, in France. In 1899 he moved to 
Russia, and lived for two years in the Caucasus [9, p-9]. He brought great benefit, 
having participated in the work of Orenburg Scientific Archive Commission. 

At the regular meeting on October 10, 1912 the chairman of the commission 
A.V.Popov having read I.A.Kastanye's letter, reported that he was saying goodbye 
to the members of the archival commission. Connected   with it, they sent a letter 
of thanks to I.A.Kastanye for his great work and benefits in the work of the 
Commission. In 1912 I.A.Kastanye moved to Turkistan. In Tashkent he joined the 
Turkistan society of fans of archeology, the next year he was a member of 
Turkistan department of the Russian imperial geographical society. One of the 
organizations made contribution in studying of the Kazakh history - Turkistan 
society of fans of archeology - was a scientific center which was engaged in 
collecting historic facts about Central Asia, the Southern Kazakhstan and Zhetisu 
region. I.A.Kastanye in the period of his staying in Tashkent published a set of the 
works, which had materials about historical monuments and ethnography of the 
Kazakh steppe. The scientist’s research regarding the Kazakh history can be found 
in the scientific articles of S.M.Gorshenina.  

Thus, I.A.Kastanye's scientific investigations about Kazakhs valuable in the 
history of Kazakhstan.    
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Ұ.Т.Ахметова 
И.А. КАСТАНЬЕ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ 

 
Мақалада Қазақстанды ХХ ғ. бас кезінде зерттеген француз ғалымы И.А. Кастаньенің 

ғылымы туралы талданған. И.А. Кастанье тапқан материалдарын баспасөзге жариялады. Ол 
Орынбор ғылыми мұрағаттық комиссия мүшесі болды. Ғалым археологиялық және 
этнографиялық мәселелерге назар аударды.  

Түйін сөз: археология, этнография, тарих, мұрағат. 
 
 

У.Т. Ахметова 
И.А. КАСТАНЬЕ И ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА 

 
В статье росматривается научная деятельность французского ученого И.А. Кастанье в 

начале ХХ в., который был  членом Обенбургской научно-архивной комиссии. В своих 
исследованиях И.А. Кастанье уделял большое внимание археологическим и этнографическим 
проблемам.  
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THE ETHNOGRAPY OF THE LITTLE ZHUZ IN THE EXPLORERS’ 

WORKS OF XIX CENTURY 
 
Abstract. It was analyzed works devoted to ethnography of Kazakh’s of The Little Zhus. 

Also there are described spacious materials about the Kazakh etymology, the Kazakhs’ ethno-genesis, 
rus and tribes contained The Little Zhus and traditional rights.  

Key words: ethnographic researches, Russian militaries, travelers, scientists, The Little Zhuz, 
customs and traditions, traditional right, ethno-genetic. 

 
Collecting and researching of materials about Kazakh ethnographic 

concerning to XIX century was one of the main tasks for Russian science. The 
reasons of arise such problem were to use Kazakh steppe as colonial location and 
as the raw material for Russian empire. That’s why Russian empire organized 
military, natural, geographic and ethnographic researchers. 

In the 20th - 40th of XIX century The Russian Empire sent trade and 
diplomatic embassies, organized by tens of military and scientific expeditions. One 
of such kind of expedition was organized to Buhara in 1820-1821 by leading of    
A. F. Negry. Though the main aim of embassy was to pay attention to trade and 
commercial parts, in addition to this, it was to pay attention to natural resources, to 
the political state in Central Asia, to their governors although it had been given the 
task to determine their attitude with Buhara, Afghanistan, Iran and Osman Empire 
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[1]. It had been included specialist of nature and geography E.A. Eversman, captain 
of General Staff E.K. Meiendorf, Lieutenant V.D. Volhovsky to Negry’s embassy. 
With these staff E.K. Meiendorf and E.A. Eversman gave a lot of interesting facts 
about roving Kazakhs from Orenburg till Buhara. 

E.K. Meiendorf (1796-1865), in his notebook, wrote about Kazakhs’ customs 
and traditions, about their everyday life, food and its methods of cooking, he also 
described ways of hunting to saigak and wild boar, about barymta, (barymta author: 
seizing cattle among turk people. Way of the vengeance for the offence or as the 
recompense to the caused damage), about women, about Russian captives’ state in 
Kazakh villages, wrote about management in Kazakh steppe. “ … Often at night, 
sitting on the stone they look to the moon and sing sad songs. It was described the 
past of the Kazakhs, historic and legendary national heroes on these songs… ”, 
Russian traveler said [2, p. 193]. He opened general contents of lyrical Kazakh 
songs. Also he was one of among Russian researchers who confirmed that Kazakhs 
and Kirghizes mustn’t be called with one name; he said that they are different. 

The great numbers of rich ethnographic materials are retained in his third 
book. In the chapter “Travel from Orenburg to Buhara” he gave some interesting 
ethnographic facts about ways of hunting to saigak and about the everyday life of 
Aryngazy sultan’s village [2]. We can see a lot of ethnographic facts and materials 
in Eversman’s diary, published in German, who took part in this expedition as a 
member of Russian geographic society [3]. 

Difficult achievements of Russian geographic society in researching Kazakh 
nation was linked with the name of one of founders of Russian geographic society 
A. I. Levshin (1799-1879). His first manuscripts about Kazakh is “Way notes”, 
“Meeting with khan of kirghiz-kaisak orda” were published in 1820 [4, p. 551]. 
There were described ways of servicing guests and hospitality, types of old kazakh 
songs, about their definitions. In 1823-1824 it was published his book “Some facts 
about ancient town Saraishyk” [4, p. 556] and in 1825 it was published his article 
with title “about education in kirghiz-kaisak: fragments from descriptions of 
Kazakh ordas” [4, p. 557]. 

He was published with important article “Names of Kirghiz-kazakh and its 
differences from usual and savage kirghizes” [4, p. 558]. At this article he 
described real name of Kazakh and usage of name of kirghiz instead of Kazakh. He 
also underlined that usage of name kirghiz instead of Kazakh would be groundless 
after. He was also agree with E.K. Meiendorf with this facts.  

The third part of his fundamental research “Description of Kirghiz-kaisak or 
kirghiz-kazakh’s ordas and steppes” was regarded to the Kazakh ethnography [4]. 
The ethnographic part of monograph contains of 32 chapters, it was caused main 
and important ethnographic goals. 

Among the other scientists who had been researched ethnography of 
Kazakhs of The Little Zhus was G.G. fon-Hens. He had great deal of merit. 
Though Hens’s profession was military engineer, at first years of his work in 
Kazakh steppes, he conducted works concerning to natural and mineral resources. 
Therefore, he had made many archival manuscripts about history, ethnography, 
linguistic, folklore and economy of the Kazakhs. We can name work “Origin of the 
Kazakhs and its derivation” among them. In this work the author paid attention to 
the kazakh’s terminology used in some ethnographic fables, he explained rus of the 
little zhus, and their inhabited locality [5]. 
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Even with this kind of prosperity there were not enough and were not rich 
collection of materials concerning to history of 20th - 40th of XIX century. They 
were only interested in rus and tribes structures, their locality and everyday life. 
Culture and art were not enough discussed. 

Russian researchers of the second part of XIX century dedicated their works 
to the problems of mode of life, traditions and traditional rights in The Litlle Zhuz. 
Among these researchers was Russian office L.Meier, on his work named 
“Orenburg department of Kirghiz steppe” he gave some information about 
population of the little zhus, derivations of the little zhuz, and about their locality, 
amount of rus, motto, stock breeding, hunting and agriculture [6]. 

The head of Orenburg department of Russian geographic society L.F. 
Balluzek on his work “Traditional customs which have had the power of the law in 
small kirghiz orda” contained collections of materials concerning court affair, civil 
and criminal rights [7]. The work was succeed in collectors of those materials were 
Kazkh aristocrats. Thus, Kazakh sultans describing traditional rights were not 
always objective. 

Russian sciences were also interested in problems of Kazakh ethno-genetic. 
But they couldn’t reveal its whole definition. Only some of its aspects were added. 
Among of the authors who had researched kazakhs’ ethno-genetic was ethnographer 
A.N. Haruzin. He was famous with his works devoted to ethnography and 
anthropology of Bokei Orda. Concerning to the materials of M.H. Dulaty, which 
were translated by Veliyminov-Zernov, he was mistaken thinking that the Kazakh, as 
political union, was founded only in the middle of XV century. [5, p. 42]. 

Making conclusion, from collected and analyzed materials, written research 
works, outlines and monographs, a lot of expeditions and researches there were 
given large volume to the researching the little zhus Kazakhs in the ethnographic 
position by Russian researchers. Russian and world history with the helping of 
E.K. Meiendorf, A.I. Levshin, L.F. Balluzek and another scientist would have 
extensive and real materials about the Kazakh. Using and discussing about it would 
be large achievement nowadays. 
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ЕҢБЕКТЕРІНДЕ 
 
Мақалада орыс және әлемдік ғылымды Кіші жүз қазақтарының этнографиясы туралы 

ауқымды және шынайы мәліметтермен хабардар еткен Е.К. Мейендорфтың, А.И. Левшиннің, 
Л.Ф. Баллюзектің және өзге де ХІХ ғасырдың орыс зерттеушілерінің артынан қалдырған мол 
мұралары зерттелінді, тарихи ой елегінен өткізілді. 
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ЭТНОГРАФИЯ КАЗАХОВ МЛАДШЕГО ЖУЗА 

В ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ XIХ В. 
 
В статье проведен анализ исторического наследия российских исследователей ХІХ в. 

Е.К. Мейендорфа, А.И. Левшина, Л.Ф. Баллюзека и других, содержащих достоверные сведения 
по этнографии казахов Младшего жуза.  
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FEATURING THE FRONTIER TRADE IN 19TH CENTURY 
RESEARCHERS’ WORKS 

 
Abstract. In the article historiographic and source-based overview of Russian researchers’ 

works of the 19th century that has highlighted the frontier trade  of Russia with Kazakhs has been 
presented.  

Key words: scientific institutions, scientific societies, frontier trade, Russian researchers. 
 
By the Empress Anna Ioannovna’s Decree as of May 1 1734 to execute the 

projects of ober-secretary of the Governing Senate I.K. Kirillov regarding 
reclamation of the eastern peripheries of Russia an Orenburg expedition was 
convened (1734-1737yy.). which was located in the Ufa city. One of the critical 
assignments of the expedition was to establish commercial and diplomatic 
relationships with Central Asian khanates. According to A.V. Popov the fortresses 
which I.K. Kirillov started to build on the left bank of the Yaik river were assigned 
to be “the main trading place of almost whole Asia” [1, L. 2-3]. In the manuscript 
translation of the works of F.G.Myuller kept in A.V. Popov’s fund Orenburg city is 
called “the large gate for the Caravan Trade between Europe and Asia”. This 
function was carried out by Volga cities of Atelj and Bulgar in the earlier times. [2, 
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L.48]. Actually, the functions of the Orenburg commission heads (since 1737) V.I. 
Tatishev, V.A. Urusov, N.I. Neplyuev included management and development of 
frontier trade with Kirgiz-Kaisaks. Due to the necessity in being close to Kazakh 
nomades’ nomadising areas and establishing relationships in particular commercial 
ones N.I. Neplyuev tranferred the Orenburg city below moving 70 versts along the 
Yaik river towards the Berdskaya fortress. [1, L.3].  

The topic of commercial relationships of the Orenburg city with Kazakhs 
and Central Asian states was one of A.V. Popov’s scientific interests. The scholar 
studied and published pertinent works of his predecessors. Thus, in Popov’s Works 
of Orenburg Scientific Archive Commission the V.V. Grigorjev’s “Description of 
the Khiva Khanate and the Way to It from Saraishik Fortress” had been published 
[3, PP.183-193]. In the mentioned work the Chairman of Orenburg Scientific 
Archive Commission draws attention to description of the trade routes from Russia 
to Khiva. Two of them start from Orenburg through Kazakh steppes and 
Karakalpaks nomadising areas, the third way lies from the Mangishlak harbor of 
Sartash between the Caspian and Aral seas and the fourth way under the name of 
“the Old Nogai Road” starting from Saraichik passes beyond the Gurjev city [3, 
PP.183-185]. In works of local historians other works of V.V.Grigorjev where the 
scientist analyzes commercial relationships with the Junior Juz Kazakhs have been 
mentioned. They are “Orenburg Kirgizs: their honesty and trading skills” and 
“Historical news about Kirgiz-Kaisaks and relations of Russia with Central Asia 
since Abul-khair Khan’s death with the map made based on the survey of Orenburg 
archive documents”. The last work was published for the first time in 
“Orenburgskie gubernskie vedomosti” in 1853.  [4, PP.12-13, 16-19].  

According to the 19th century scholars, “the commercial significance of 
Orenburg as a place for commodities exchange with Kirgizs and as a transshipment 
point of Russian and Central Asian goods grew consistently until the end of the 19th 
century”. An increase of trade caravans from Bukhara, Khiva, Kokand and 
Tashkent visiting Orenburg can be an evidence to this fact. [1, L.4]. To receive the 
caravans there was an Exchange Yard built two versts from Orenburg. Merchants 
from the Kazakh steppe and the Central Asian countries used to stop at the 
Exchange Yard where there was an exchange trade the whole summer. In their 
articles many of Russian scholars underline commercial significance of the yard 
and note an unequal nature of the trade with Kazakhs. When transfer to a monetary 
trade had occurred there were no extensive changes in trading with Kazakhs: “The 
Exchange Yard was gradually transferring to a monetary exchange, however the 
exploitation of Kirgizs by Tatar merchants continues: part of commodities is paid 
off by a commodity of an inferior matter” [1, L.5]. The Exchange Yard was a stone 
square with gates and the Asian part of it was for Asians and the European one for 
city residents. In winter time the trade was carried out in the city in the bazaar. 
However, Asians were not allowed in without a special permission. Kazakhs who 
arrive in Orenburg were let into the city in small portions accompanied by a strong 
escort as well as were let out with an escort [2, L.48]. A feature about a case of 
distribution amongst a Kazakh community of a low quality brick tea is interesting 
in this relation, prepared based on an archive material [5, P.3].  

 
In 1894 in “Izvestiya” of the Orenburg department of Imperial Russian 

Geographical Society  F.Gelmgolts’ work was published which was devoted to 
history of Orenburg Exchange Yard [6, PP.35-53]. In the article there is 
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information about founding the Exchange Yard and its role in trade with Kazakhs 
and Central Asian states. F.Gelmgolts deduces, based on the information provided 
by V.N. Vitevsky, that the Exchange Yard was founded simultaneously with the 
Orenburg city in 1743 and was being built for several years until 1758. These 
details are specified in the inventor book of the Orenburg municipal social 
management as the year of founding the Exchange Yard. According to F.Gelgolmts 
“the yard” is located 4 versts to the south of Orenburg occupying the area of 40 000 
square sagenes. Orenburg Exchange Yard was the first frontier market where 
exchange of Asian goods for Russian ones took place. The fair for the Exchange 
Yard was established on March 25 1871 and operated from June to November. And 
there was a fair committee formed by representatives of all the trade participants in 
particular there was a Kazakh chairman assigned. In the articles goods which were 
allowed to be exchanged between Kazakhs and Russian merchants were listed. The 
author analyses the trade of main products such as wool, cattle, and writes about 
unequal exchange facts [6, PP. 35-53]. A. Dobromislov calls the article of F. 
Gelmgolts the first attempt to give complete accurate data about the trade on the 
Orenburg exchange yard, but points out the author’s failure to cover all the data on 
trade while using archive materials [7, PP. 67-71]. The scholars associate the 
further increase of commercial significance of Orenburg with the construction of 
the railway. Orenburg commercial and industrial significance increase facilitated 
the increase of the city population. According to calculations of P.N Stolpyansky 
and the census data, the population of Orenburg in 1797 was 5441 people, in  1847 
18512 people,   1897 72425 people and for the 1916 period it grew up to 150000 
[1, L. 5]. The construction of the Caspian Railway in 1885 facilitated an increase in 
commercial relationships with Central Asia whereas trade turnovers with Kazakhs 
had decreased. To a considerable extent F. Gelmgolts associates this process with 
the increase of the role of commercial fairs in Turgai and Uralsk oblasts such as 
Uilskaya and Temirskaya Fairs [6, PP.51, 53]. 

The information about the opening of another season of the exchange yard 
emerged in city newspapers. “Turgaiskaya gazeta” says that since June 1, 1896 
“Orenburg Exchange Yard has been open for trade and a large number of Kirgizs 
have assembled and settled near it. And inside of it stores with all possible 
commodities have opened and started commodity exchange with Kirgizs [8, P.4]. 
Undoubtedly, the topic of trade relations of Orenburg with Kazakhs has been actual 
for Russian scientific societies’ members. The analysis of the material has been 
published in the form of articles, messages, reports, features in periodicals of 
scientific societies, newspapers and has been published in separate prints in the 
form of brochures and books. 

The considered material enables to deduce that in Russian researchers’ 
works a comprehensive material on frontier trade of Kazakhs with Orenburg places 
of commerce has been given. Data on an exchange trade in steppes with Russian 
merchants, development of fairs, issues arisen in the course of developing 
commercial points have been carefully analyzed by members of Russian scientific 
societies and establishments of XIX – beginning of XX cc. based on the survey of 
archive materials. 
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Мақалада Россия мен қазақтар арасындағы шекаралық сауда мәселелеріне арналған 
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ҒЫЛЫМИ     НАУЧНАЯ    ACADEMIC 
    ӨМІР               ЖИЗНЬ        LIFE 

 
 
 

27 наурыз 2012 жылы М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде Батыс Қазақстан өлкесінен шыққан көр-
некті әдебиетші ғалымдар: фольклоршы-этнограф, филология ғылымда-
рының докторы, профессор Мәтжан Мақсымұлы Тілеужановтың және 
әдіскер-педагог, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор 
Қалимолла Жұмағалиұлы Мырзағалиевтің 85 жылдық мерейтойларына 
арналған  «Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары 
және оқытудың инновациялық технологиялары» аймақтық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы ұйымдастырылды.  

Конференция жұмысына М. Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, п.ғ.д., 
академик А.С. Иманғалиев, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты 
профессоры, ф.ғ.д. Ж.А. Асанов, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік 
университетінің профессоры, ф.ғ.д. А.М.Мұсаев, ф.ғ.к., доцент Р.Қ.Мұқам-
бетқалиева, ф.ғ.к., доцент З.Ж. Мүтиев, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық 
институты доценті, ф.ғ.к. Н.Ә.Сәдуақас, п.ғ.д., профессор А.С. Қыдыршаев 
және ҰБА «Өрлеу» АҚ БҚО филиалы директоры, п.ғ.к. С.С. Ізмұхамбетова 
қатынасты. Конференция жұмысы «Профессор Мәтжан Мақсымұлы 
Тілеужанов және қазақ әдебиеттану ғылымы: жаңа бағыттары, зерттеу 
мәселелері», «Профессор Қалимолла Жұмағалиұлы Мырзағалиев және қазақ 
тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи технологиялары», «Оқытудың бүгінгі 
педагогикалық және психологиялық бағыттары мен ұлттық тәрбие 
мәселелері» атты секцияларында жалғасын тапты. 

 
*** 

 
27 наурыз 2012 жылы М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінде «Актуальные проблемы науки и практики 
в сфере пресечения недобросовестной конкуренции» тақырыбында                 
І халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция онлайн түрде 
ұйымдастырылды.  

Конференция жұмысына Ресейдің Саратов, Украинаның Киев және 
Орал қалалары ғалымдарының баяндамалары ұсынылды. Халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияға М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің заң ғылымдарының кандидаты, доцент                 
К.М. Оңғарбаева «Охрана прав интеллектуальной собственности в Респуб-
лике Казахстан» тақырыбында және экономика ғылымдарының кандидаты, 
доцент Н.Г. Шамакова «Недобросовестная конкуренция на рынке финан-
совых услуг РК» тақырыбында баяндамаларын оқыды. 

 
*** 
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29 наурыз 2013 жылы М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың акт 
залында М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінің Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасының ұйымдасты-
руымен «Ұлт-азаттық қозғалыс және Махамбет Өтемісұлы» тақыры-
бында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 

Дөңгелек үстел жұмысында «Ұлт-азаттық қозғалыс және Махамбет 
Өтемісұлы», отандық тарихтағы махамбеттану саласының зерттелу мәсе-
лелері, жастарға патриоттық тәрбие берудегі Махамбет тағылымы бойынша 
мәселелер талқыланды. Дөңгелек үстелге Батыс Қазақстан облысы ішкі 
саясат басқармасының бастығы М.Л. Тоғжанов, облыстық маслихат депутат-
тары Г.М. Жаңбыршиев, А.Зинуллаұлы және БАҚ өкілдері жас ғалымдар мен 
студенттер қатынасты. Отырыс барысында т.ғ.д. Ұ.Т. Ахметованың «ХІХ ғ. 
бас кезеңіндегі Кіші жүздегі ұлт-азаттық қозғалыстар және олардың 
сабақтастығы», ф.ғ.д. Ғ.Қ.Хасановтың «Махамбет толғауларының тілдік 
ерекшелігі», т.ғ.к. С.М. Ғиззатовтың «Исатай мен Махамбет бастаған ұлт-
азаттық көтеріліс және оның отандық тарихындағы маңызы», т.ғ.к.                
М.Ғ. Дюсенғалиеваның «Исатай - басшы, мен - қосшы» және магистрант  
С.Н. Сақауованың «Батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ 
қоғамындағы орны» атты баяндамалары оқылды. 

 
*** 

 
2013 жылдың 11 сәуірінде М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінде 12 сәуір ғылым қызметкерлері күніне 
арналған «Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуындағы 
ғалымдардың рөлі мен белсенділігі» тақырыбында дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды.  

Дөңгелек үстел барысында М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, 
педагогика ғылымдарының докторы, академик Асхат Сәлімұлы Иманғалиев 
құттықтау сөз сөйлеп, университетіміздің отыз екі ғалымын атаулы мереке 
қарсаңында алғыс хаттармен, бағалы сыйлықтармен марапаттады. Олардың 
ішінде, тарих ғылымдарының докторы, профессор Тұяқбай Зейітұлы 
Рысбеков, химия ғылымдарының докторы, профессор Дина Кенжебекқызы 
Мендалиева, биология ғылымдарының докторы, профессор Талшен Есено-
манқызы Дарбаева және т.б. болды. Дөңгелек үстел жұмысында «Уни-
верситет ғалымдары алған белестер» тақырыбында ғылыми жұмыс және 
халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, тарих ғылымдарының 
докторы Әбілсейіт Қапизұлы Мұқтардың баяндамасы тыңдалды. Сонымен 
қатар, «М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми мектептерінің қалыптасуы 
тарихы» атты фильм тамашаланып, аға буын, белгілі ғалымдар биология 
ғылымдарының кандидаты, профессор Мария Максимовна Фартушина, 
филология ғылымдарының кандидаты, профессор Серікқали Ғабдешұлы 
Шарабасов және жас ғалымдар атынан тарих мамандығы магистранты 
Сандуғаш Сақауова құттықтап, жылы лебіздерін білдірді.  
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    БІЗДІҢ         НАШИ             OUR 
МЕРЕЙТОЙ       ЮБИЛЯРЫ    JUBILEES 

 

 
Құрметті Әсет Сембайұлы! 

 
Азаматтық парызыңызды адал атқарып, 

абыройлы да, мерейлі өмір жолыңыздың бір 
белесі болып отырған 50 жасқа толған мерей-
тойыңызбен Сізді М. Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті тарих және 
құқық факультетінің ұжымы шын жүректен 
құттықтайды. 

Сіздің өмір жолыңыз - қоғам мен кейінгі 
толқын жастарымыздың алдында тағзым мен 
дәріпке ие. 

Қымбатты Әсет Сембайұлы! Біз Сізді 
жоғары оқу орнында қызмет атқарған басшы 
ретінде ғана емес, сонымен қатар жаңашыл, 

шығармашылық жұмыс стилі тиісті құрмет пен сенім әкелген ғалым, педагог 
ретінде білеміз. Сіз құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі, тарих және 
құқық факультетінің деканы, университеттің оқу-әдістемелік жұмысы 
жөніндегі проректоры, бірінші проректоры қызметтерін абыроймен атқаруы-
ңыз, бүгінгі таңдағы егеменді еліміздің білімі мен ғылымы саласындағы 
жемісті еңбегіңіз сол қажырлы қайрат пен іскерлігіңіздің заңды нәтижесі деп 
білеміз. Ел құрметіне бөленіп, еңбекке деген ыждағаттылық, біліктілік Сізді 
жауапкершілігі мол, міндеті зор басшылық қызметтерді атқаруға жеткізді. 
Университет қабырғасында еңбек еткен жылдарда студенттердің санасына 
патриоттық тәлім-тәрбиені сіңірумен қатар, ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
белсене араласуыңыз, білім мен ғылымды дамытуға қосқан үлесіңіз – 
Отанымыздың гүлденуіне бағытталған адал да риясыз қызмет етудің үлгісі 
болып табылады. 

Бүгінде өмір-өзенде талмай жүзген, жаныңыздағы жарасымды жары-
ңызға - арқа тұтар адал жар, ұрпақтарыңыз мақтан тұтар - асқар таудай әкесіз!  

Қуанышты мерейтойыңызбен ізгі көңілден құттықтап, Сізге қажырлы 
еңбек, отбасыңызға баянды бақыт тілейміз. Келешекте де ғалымдық, ұстаз-
дық, азаматтық еселі еңбегіңізбен елге таныла беріп, жемісті жетістіктерге 
жете беруіңізге тілектеспіз! 

      
Тарих және құқық факультетінің ұжымы 
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К юбилею кандидата филологических 
наук, доцента  

К.К. Биалиевой 
 
Наш дорогой коллега – Биалиева Кабира 

Кабошевна – отмечает в эти дни славный юбилей. 
Около пятидесяти лет она преподает в ЗКГУ, 

читая сложнейшие курсы современного русского 
языка, социолингвистику, психолингвистику.  

Кабира Кабошевна участвовала в работе 
Международного конгресса русистов в 1990 году; 
постоянно в сфере её научных интересов – ак-
туальные проблемы казахско-русского двуязычия. 

Она принадлежит к когорте тех ученых, 
которые заложили много славных традиций в ЗКГУ, 
обеспечив  высокое качество преподавания.   

Под  научным руководством Биалиевой К.К. было выполнено более 
шестидесяти дипломных работ, она является научным руководителем 
магистрантов. 

С лучшей стороны Кабира Кабошевна показала себя, работая во 
Вьетнаме, продемонстрировав высокий профессиональный уровень препода-
вателя нашего университета. 

Жизненный путь Кабиры Кабошевны не был гладким. Детство её 
пришлось на суровые военные годы. Было всё – тяжелое ранение отца, голод-
ные пайки, но школа наполняла важным: учебой, общением с хорошими 
людьми. А дома была дружная трудовая семья, где подрастали младшие 
братишки. После окончания школы молодая выпускница работает в школе…. 

В 1960 году К.К. Биалиева поступает в Уральский педагогический 
институт им. А.С.Пушкина. Учится блестяще и, по окончании его - в 1964 – 
1966 гг. – становится преподавателем кафедры русского языка в родном вузе. 
Затем она направляется в числе лучших выпускников в аспирантуру – Алма-
Ату. Здесь она легко преодолевает экзаменационные испытания и становится 
аспиранткой Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. 

Годы учебы связаны еще с одним важным выбором. В стенах 
пединститута она встречает свою судьбу – молодого тюрколога Хусаина 
Агелеуовича Агелеуова. Они соединяют свои пути. 

Окончание аспирантуры, защита диссертации на тему «Деепричастные 
конструкции в русском и казахском языках» стали тем фундаментом, на 
котором возводится крепкое здание профессионального успеха нашего 
юбиляра. Кабира Кабошевна, начав преподавательскую деятельность с 
должности ассистента, быстро становится самым молодым доцентом вуза и 
бессменным руководителем кафедры русского языка, а затем возглавляет 
объединенную кафедру русского языка и литературы  с 1983 – 2003 гг. 
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Это были годы планомерного роста, когда  молодых питомцев кафедры 
готовили к поступлению в аспирантуру, когда выпускники – русисты 
создавали ту мощную базу специалистов, которые и сейчас составляют 
основу работников народного образования региона. 

Кабире Кабошевне удавалось сочетать жесткую требовательность с  
мягкостью интеллигента. Всегда подтянутая, модно одетая, с безукориз-
ненным макияжем – она остаётся для всех  коллег – молодого и зрелого 
возраста – образцом женственности и высокого эстетического вкуса. 

Именно Кабира Кабошевна создала ту атмосферу кафедры Русской 
филологии, которая всегда была её визитной карточкой. Кафедра стала одной 
семьёй, надежной и требовательной к её членам. Кабира Кабошевна всегда 
знает и сопереживает служебным и личным заботам каждого члена кафедры, 
и это не формальная вежливость, а живая заинтересованность в рабочем 
настрое сотрудников. Для каждого у Кабиры Кабошевны найдется ободряю-
щее, мудрое слово. В семье Кабиры Кабошевны  - две замечательные дочери, 
состоявшиеся специалисты самого высокого класса, работают в Астане. Они 
подарили любимой маме-бабушке замечательных внуков, и мы верим, что 
кто-то из них станет также филологом, чтобы продолжать семейные тради-
ции славной семьи нашей дорогой и горячо любимой Кабиры Кабошевны. 

Достижения Кабиры Кабошевны в образовании и науке не раз отме-
чались многочисленными грамотами, среди которых Почетная грамота 
Министерства образования Казахской  ССР. Она была награждена медалями 
«Дружба народов» (Вьетнам), «Ветеран труда», значком «Отличник народ-
ного образования Казахской  ССР». 

Дорогая Кабира Кабошевна! В этот светлый день Вашего юбилея 
разрешите пожелать Вам крепкого здоровья, большого счастья, семейного 
благополучия и успехов в Вашем нелегком научном и педагогическом труде. 

                                                   
Коллеги 
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Уважаемый Илья Матвеевич! 
 

Мы от всей души поздравляем Вас с               
75-летием. Вот уж действительно о Вас можно 
сказать, что Ваши года - Ваше богатство. Вы 
мудры, эрудированы, начитаны, имеете светлый 
ум и отличную память. Вы образец педагога-
мастера, поэтому пользуетесь большим автори-
тетом не только в нашем вузе, но и во всей 
области. За годы работы показали себя как 
хороший организатор. Благодаря Вашей умелой 
профориентационной работе столько молодых 
людей избрали педагогический путь, учились у 
Вас и теперь с благодарностью вспоминают Вас. 
Поздравляя с Днем рождения, мы желаем Вам в жизни лишь удачу. 

 
Пусть будут легкими задачи 
На вашем жизненном пути. 
Пусть годы мчатся чередою, 
Минуя все ненастья, 
А мы желам всей душою 
Здоровья, радости и счастья! 
 
75 – это мудрый возраст, 
За плечами уже много лет, 
С юбилеем Вас поздравляем 
Лет до ста вам прожить и без бед! 
 
Пусть в глазах Ваших будет лишь радость, 
Пусть не будет тревог и проблем, 
Солнце ласково душу согреет, 
Беды пусть не коснутся совсем! 
 

Коллеги 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

322 

 
 
 
 

Лариса Григорьевна Орлова 
 

31 января 2013 года встретила юбилей 
старший преподаватель кафедры физики и мате-
матики Лариса Григорьевна Орлова - человек, с 
чьим именем неразрывно связано современное 
развитие кафедры и физико-математического 
факультета в целом. Окончив в 1980 году с 
золотой медалью среднюю школу №1 г. Уральска, 
Лариса Григорьевна поступила на физико-мате-
матический факультет Уральского педагогичес-
кого института им. А.С. Пушкина, по окончании 
которого в 1986 году начала научно-педаго-
гическую деятельность в качестве преподавателя 
на кафедре алгебры и геометрии, а затем и 

старшего преподавателя кафедры.  
Пройдя большой профессиональный путь, будучи автором более             

15 научных работ, множества статей и докладов, блестящим методистом, 
Л.Г.Орлова остается потрясающе работоспособной и открытой новым идеям, 
оказывает неоценимую помощь молодым и будущим специалистам в 
вовлечении в научно-педагогическую жизнь. Снискав большое уважение 
коллег и студентов за свою преданность избранному делу, огромную эруди-
цию, интеллигентность и отзывчивость, она остается примером высоко-
нравственного и профессионального педагога для нескольких поколений 
работников образования области. А также, кроме всего прочего, Лариса 
Григорьевна ведет большую и значимую общественную работу на факуль-
тете, ежегодно отдавая много сил должности секретаря приемной комиссии. 

Коллектив кафедры физики и математики сердечно поздравляет вас с 
замечательным событием. Желает крепкого здоровья, творческих успехов и 
новых свершений на новом рубеже вашей жизни. Удивительно, как вы всегда 
полностью отдаетесь любимому делу, вкладывая все свое сердце и душу, 
заряжая своей неиссякаемой энергией и одухотворенностью студентов. Вне 
всякого сомнения, совместная работа с вами - большое счастье и честь для 
всех нас, ваших коллег.  

 
Коллектив кафедры физики и математики                                       
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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, 11 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, электрондық почтасы, тел.), ӘОЖ нөмірі, 
ішкі және сыртқы рецензиясы (жариялауға ұсынылған ғылыми жұмыстың ғылым кандидаты 
және докторларының сын-пікірлері болуы керек); аңдатпа, мақала тіліндегі түйін сөз                 
(10 сөзден артық); Т.А.Ә., мақаланың атауы, түйіндеме, түйін сөз (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. 

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 11, 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, электронная почта, тел.), номер 
УДК, внутренней и внешней рецензии (публикуемые в издании научные работы должны 
быть рецензируемы кандидатами наук и докторами); аннотация, ключевые слова на языке 
статьи (более 10 слов); Ф.И.О., название статьи, резюме, ключевые слова (статьи, 
публикуемой на государственном языке, должно быть на русском и английском языках; 
статьи, публикуемой на других языках – на государственном, русском или английском 
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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 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Редакторы-Редактор: 
Р.Р. Кужалиева 
Корректоры-Корректор: 
 С.А. Беккужиева 

 
Материалдарды 
компьютерде беттеген: 
Верстка и изготовление  
оригинал-макета: 
М.Т. Кафизова, 
А.Е. Павленко, Б.М. Мустахап  
 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті, 2013 
090000, Орал, Достық даңғылы, 162 

Басуға  28.03. 2013 ж.  қол қойылды.  
Көлемі 40,8 б.т. Таралымы 350 дана.  

Тапсырыс  № 115         
 
 

Подписано в печать 28. 03. 2013 г. 
Объем 40,8 п.л. Тираж 350 экз.  

Заказ № 115 
 

Западно-Казахстанский государственный 
университет им. М.Утемисова, 2013 

090000, Уральск, пр. Достык, 162 
 
 



 
 
 
 
 
 

Хабаршы №1 - 2013 ж.  

 

 

 

329 

 
 
 

 


