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ТӘРБИЕСІ ҚИЫН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ АДАМГЕРШІЛІК-
Қ¥ҚЫ ҚТЫ Қ ТӘРБИЕСІН ¥ЙЫМДАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ

БАҒЫТТАРЫ

Аннотация. Мақалада “қиын балалар” мэселесінің негізгі терминдеріне, түрлері мен 
себептеріне нақгы талдау жасау негізінде олардың адамгершілік-құқықтық тэрбиесін 
ұйымдастырудың негізгі бағыттарын анықтатан.

Тірек сөздер: қиын балалар, девиация, адамгершілік-құқықтық тәрбие.

Қазіргі кезде отбасы тэрбиесінің өзекті мэселесінің бірі-отбасының 
адамгершілік тэрбиесі. Соңғы жылдары отбастарында ажырасу сияқты келеңсіз 
жайттардың орын алуы, бала тәрбиесіне немқұралы қарау, тастанды балалар деп 
аталатын топтың пайда болуы жэне отбасында бала санының азаюы, жалгыз 
басты аналардың көбеюі, толық отбасының барған сайын азаюы, экономикалық 
тұрмыс-тіршілік күнелтудің қиындығы, отбасын асыраушылық табыстың азаюы 
барған сайын белең алуда. М^ның өзі ең алдымен отбасы мүшелерінің бір-біріне 
деген адамгершілік қарым-қатынастарының құлдырауы өз тарапынан балаға 
деген аналық-аталық мейірімділік көзқарастың жэне отбасының тэрбиелік 
мүмкіндігінің төмендеуіне ықпалын тигізуде. Сонымен қатар, қоғамда орын 
алып отырған экономикалық дағдарыс, рухани адамгершілік құндылықтардың 
жойылуы, отбасының элеуметтік, материалдық жағдайының құлдырауы, 
отбасының өмірлік дүниетанымының өзгеруіне, ал отбасындағы жасөспірімнің 
өмірлік бағдарындағы өзінің мақсат-мүдделеріне деген сенімсіздіктің 
туындауына жэне адамдық қасиет-сапаларды бағаламаудың, өздерінің өміріне 
немкеттілікпен қарауы, адамгершілік т^рғыдан азғындыққа ұшырауы орын 
алуда.

Ғалым-зерттеуші Г.А.Уманов “қиын” балалар проблемасын 
зерттегенде, оның себептерінің бірі-эке-шешесінің маскүнемдігі, экесіз, 
бақылаусыздық, орынсыз қаталдық, ұрып-соғу екендігін анықтаған [1].

Зерттеуші ғалым Ж.А.Қайырова: «Қиын бала» атанып, отбасында да, 
мектепте де қиындық тудырып жүрген балалар туралы айтылып та, жазылып 
та жүр. Әйтсе де, бұл мэселе элі шешімін тапқан жоқ. Адам өмірге келген 
сәттен бастап, үлкен элеуметтік ортаға тап болады. Оның осы ортада өзін 
нық, еркін сезінуіне көптеген факторлар қажет. Қазіргі көп мәдениетті 
қоғамда балаға сыртқы эсер етуші жағдайлар оның жаңа қалыптасып келе 
жатқан тұлғасына эсерін тигізеді [2, 3].

Құқықтық тэрбнені педагог ғалымдар «құқықтық сана 
қалыптастырудан бастау керек»,- деп белгілейді. «Оның құрамды бөлігі 
заңды, сол мемлекеттің мэденнетін, ондагы демократнялық бастамаларға
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қүрмет жэне жауапкершілік пен белсенділік»-деп біледі. Ал заңның тэрбиелік 
қызметі жастардың қүқық талаптарын жэне адамгершілік нормаларын саналы 
жэне белсенді орындауға баулу. Дәл осы жерде педагогика мен қүқықтану 
үштасады, айталық педагогика адамгершілік нормаларын орындауга 
үйретуден қүқықтық мәдениетке қарай біртіндеп өтеді, одан соң заңтанудан 
қүқық талапарын орындауга, одан адамгершілік тэрбиеге қарай багытталады. 
Бүл «екеуі де адамның қүқықтық мәдениетін қалыптастыруга багытталады», - 
дейді белгілі галым Б.Лихачев [4].

Қазіргі кездегі жасөспірімдердің арасындагы қылмыстың көбеюі, 
жастардың нашақорлыгы, адамзаттың басынан төніп түрган эр түрлі дерттің 
қанат жаюы, бүкіл элемді алаңдатып отыр. Баланың негізгі тэрбиешісі-өзінің 
туып өскен ортасы, ата-анасы. Баланың дүрыс азамат болып өсуі немесе қате 
жолга түсуі көбінесе үлкендерге байланысты. «Баланы- жастан...» деген 
сөздің мазмүны өте терең. Себебі, есейіп кеткен соң баласының теріс мінезін, 
қалыптасқан қате көзқарасын өзгерту өте қиын.

Қиын балаларды элеуметтендіруге байланысты Отандық галымдардың 
еңбектері аса қүнды. Соның ішінде мектеп оқушыларын қазақтың халық 
педагогикасы арқылы этикалық-адамгершілік түргыдан әлеуметтендіру 
мэселелері педагог-галымдар: Қ.Жарықбаев, С.Қалиев, Ж.Наурызбай, 
Қ.Бөлеев, Қ.Қожахметова, Ж.Намазбаева, Ә.Қамақ, Н.Көшеров т.б. 
еңбектерінде ерекшеленген. Біздің проблемамыз түргысынан
О.Нүсқабаевтың, Г.Аңламасованың гылыми-педагогикалық еңбектерінің 
мазмүны аса қүнды.

Енді “қиын балалар” мэселесінің негізгі терминдеріне, түрлері мен 
себептеріне тоқталсақ.

Қиын балалар-түлгалық дамуында көрінеу ауытқулары бар екенін 
көрсететін балалар санаты. Әдетте бүларды бүл санатқа қосқанда олардың 
оқу-тэрбие процесінің дүрыс өтуіне кедергі болатын даралық-психологиялық 
ерекшеліктерінің сыртқы көріністері негізге алынады. Баланың мінез- 
қүлқындагы кінэраттардың себептері алуан түрлі болады, оның «қиын» деп 
багалануы көбінесе психофизиологиялық сипаттамасын көрсетпейді, ол 
туралы ата-аналар мен педагогтардың пікірін білдіреді.

Қазіргі эдебиетте «қиын балалар» деп, әдетте, мінез-қүлықтары жалпы 
қабылданган нормалардан көп ауытқитын жэне дүрыс тәрбиелеуге кедергі 
жасайтын балалар аталады. Сондықтан оларга қатысты, «тәрбиеленуі қиын 
балалар» деген термин синонимі қолданылады, осы арқылы олардың 
педагогикалық қагидалар бойынша тэрбиеленуге мүлдем бейімсіздігі жэне 
дәстүрлі педагогикалық ықпалдарды эсте қабылдамайтыны білдіріледі.

Тэрбие процесесінде қиындық келтіретін негізгі себептердің бірі 
психикалық аурулар болуы мүмкін. Мысалы, психопатияга не жастайынан 
бала аутизміне душар болган баланы тэрбиелеу қиын болады. Алайда бүган 
қарап оны қиын балалар санатына жатқызу жөн бола қоймайды, өйткені 
мүндай ауытқушылықтармен көбіне медицина шүгылдануы тиіс. Егер балада 
жүйке-психикалық ауытқу бар деп, күмэн келтіретіндей мінез-қүлық болса, 
онда психоневрологтың, невропатологтың, балалар психиатрының 
консультациясы қажет, олар білікті диагноз қойып, тиісінше емдеу 
белгілейді.
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Кейбір ауытқулар психикалық ауруларға жатпайтын туа не біткен 
психофизиологиялық ауытқулардан болады. Мүндай ауытқулардан зардап 
шегуші балалар олардың психофизиологиялық дамуының ерекшеліктері 
ескеріліп, жетелей тэрбиелік көзқарас түрғысынан қарауды керек етеді. 
Педагогикалық ықпалдың жекелей бейімдендірілген шаралары емдік- 
қоррекциялық шамалармен үштастыра жүргізілетін болса, мүндай мінез- 
қүлық ауытқушылықтары көбіне түзеуге келеді.

Қиын балаларды медициналық тексеруден өткізген жағдайлардың 
көпшілігінде олардың психикалық дамуының қалыпты деңгейде екендігі 
анықталады. Сондықтан олардың мінез-қүлқындағы ауытқулардың сыртқы- 
элеуметтік жэне педагогикалық факторлардан болатыны анық. Мүндай 
уақытша ауытқулардың ең көп кездесетін себептернің бірі баланың 
дамуының жастық ерекшеліктерінің ата-аналармен педагогтар тарапынан 
жете ескерілмеуі болады. Отандық бала психологиясында баланың жекелей 
дамуында түрақты жэне сыни жастар деп аталатын жастардың кезек келуі, 
соңғысында оның дамудың сапалық жаңа кезеңіне өту болатыны анықталған. 
Бүл орайда баланың өскелең қажетсінулері мен қабілеттері эр кезде бірдей 
әділетті бағамдала бермейді, сөйтіп педагогикалық ықпалдың бүрыннан бар, 
бірақ енді барабар болмай қалған шаралары қолданыла береді.

Баланаң мінез-қүлқында жэне оның түлгалық қалыптасуында 
мектептегі үлгерімі үлкен рөл атқарады. Оқуда эртүрлі себептерден 
қатарынан артта қалу мектеп оқушысында сабаққа жеккөрушілікпен қарау 
жэне өзін сабақтан басқа дай ретте корсету пиғылына негіз болуы мүмкін. 
Балаларды қиын балалар қатарына қосуға апарып соғатын эр алуан мінез- 
қүлық ауытқулары не жүйке-пснхнкалық ауытқулардың салдарынан, не 
түлғалық дамудың қолайсыз жағдайлары мен факторларының салдарынан 
болады. Әрбір жеке жағдайда педагогтан ауытқулардың себептерін талдап, 
бағамдау жэне бүл себептерді жою жөнінде мүқнят жүмыс жүргізу талап 
талап етіледі.

Жалпы, баланың қиын тэрбнеленуі [5], қоғамда қалыптасқан нормалар 
мен ережелерді сақтамауын ғылымда девиация (латынның «deviatio» 
тыңдамау, ауытқу деген мағынаны береді) деп атайды. Соған орай көптеген 
эдебиеттерде «қиын бала» түсінігінің орнына «девиантты» термині өте жиі 
кездеседі. Жалиы, «қиын мінез-қүлық», «девиантты мінез-қүлық», 
«ауытқыған мінез-қүлық» түсініктері синонимдер болыи табылады да, қай 
терминді алсақ та, қиын бала мәселесі туралы үғым екенін білеміз.

Девиация бірнеше тиитен түрады: девиантты, делинквентті жэне 
криминалды мінез-қүлық. Девиантты мінез-қүлық - элеуметтік нормалар мен 
ережелерге сэйкес келмейтін мінез-қүлықты айтады. Ол ауытқыған мінез- 
қүлықтың бір түрі. Кейбір эдебиеттерде бүл тииті «антидисциилиналық» деп 
те атайды.

Девиацияны зерттеуші көптеген ғалымдар девиантты мінез-қүлықтың 
пайда болу факторларын түрліше түсіндіреді. Біріншілері оларды екі үлкен 
топқа ішкі жэне сыртқы факторлар деп бөлсе, екіншілері оларды бөлмей:

•жанүяда берекенің болмауы;
• ата-ананың «ерекше» қамқарлығы;
•тэрбие берудегі кемшіліктер;
• өмірде кездесетін қиыншылықтар мен күйзелістерді жеңе алмау;
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• өмірлік дағдының болмауы, айналысындағы адамдармен, 
қүрбыларымен жарасымды қатынасқа түсе алмауы;

• сырттан келген қысымға төтеп бере алмау, өз бетінше шешім 
қабылдай алмау, сынаушылық ойды дамыта алмау;

• психоактивті заттарды жиі пайдалануы;
• агрессиялық жарнаманың ықпалды болуы;
• мектептерде психологиялық көмек көрсету қызметінің нашар дамуы;
• балалар мен жасөспірімдердің бос уақытының проблемалары,- деп 

көрсетсе, үшіншілері оларды негізгі бес факторға бөліп қарастырады.
Оларды жекеше қарастыратын болсақ:
1) биологиялық факторлар -  баланың элеуметтік бейімделуіне кедергі 

жасайтын физиологиялық жэне анатомиялық жағымсыз ерекшеліктер. Оларға 
мыналар жатады:

- үрпақтан-үрпаққа берілетін немесе ананың жүкті болғанда дүрыс 
тамақтанбауы, арақ-шарап, нашақорлы заттарды пайдалануы, темекі тартуы, 
ананың физикалық, психикалық т.б. сырқаттары себеп болатын генетикалық 
факторлар: ақыл-ой дамуының бүзылуы, есту, көру кемшіліктері, жүйке 
жүйесінің зақымдауынан пайда болған денедегі кемшіліктер.

- психофизиологиялық факторлар: психофизиологиялық күш, дау- 
жанжал, келіспеушілік жағдайлар, адам организмдеріне кері эсер ететін, 
қоршаған ортаның химиялық қүрамы, соматикалық, аллергиялық, 
токсикалық ауруларға душар ететін энергетикалық технологияның жаңа 
түрлері;

- физиологиялық факторлар: сөйлеу дефекттері, адам бойындағы 
соматикалық кемшіліктер.

Бүлардың бэрі адамның қоршаған ортаға, жеке адамдарға деген 
жағымсыз қарым-қатынасын тудырады, ал балалар болса, өзіндік сезім мен 
танымдық деңгейіне байланысты, қүрбы-қүрдастары арасында, үжымда еркін 
сезіне алмайды, қатынасы бүзылады;

2) психологиялық факторлар. Бүған баладағы психопатологиялар мен 
мінездегі кейбір қасиеттердің басым болуы т.б. жатады. Бүл 
ауытқушылықтар жүйелік-психикалық ауруларда, психопатияда, 
неврастенияда т.б. көрінеді. Акцентуациялық сипаттағы мінезді балалар өте 
ашушаң, дөрекі болады. Оларға міндетті түрде элеуметтік-медициналық 
реабилитация, сонымен қоса, арнайы үйымдастырылған тэрбиелік жүмыстар 
жүргізу керек.

Баланың эрбір даму сатысында, олардың психикалық қасиеттері, 
түлғалық және мінездегі ерекшеліктері қалыптасып, дамып отырады. Бала 
даму барысында элеуметтік ортаға бейімделуі немесе керісінше бейімделмей, 
жатсынып кетуі мүмкін.

Егер, балаға ата-ананың жылуы, махаббаты, ықыласы жетіспесе, онда, 
ол ата-анасынан шеттеніп кетеді. Шеттену - невротикалық реакциялар, 
қоршаған ортамен қатынастың бүзылуы, сезімдік (эмоциалық) тепе-теңсіздік 
жэне суықтық, ашуланшақтық, психикалық аурулар жэне психологиялық 
патологиялар сияқты жагымсыз мінез-қүлықтың пайда болуына жол ашады 
[6]. Егер, балада адамгершілік қүндылықтар қалыптаспаса, онда, ол 
пайдакүнемдік, қанағатсыздық, зорлаушылық, дөрекілік т.б. сияқты 
жагымсыз қасиеттерге бейім түрады.
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3) әлеуметтік-педагогикалық факторлар. Олар мектептік, отбасылық, 
қоғамдық тэрбиедегі кемшіліктердің нэтижесінде, баланың оқудағы 
үлгермеушілігіне байланысты. Мүндай балалар көбінесе мектепке 
дайындығы жоқ, үйге берілген оқу тапсырмаларына жэне бағаларға парықсыз 
қарайтындар. Бүныц бэрі баланың оқудағы бейімсіздігін көрсетеді. 
Оқушының оқудағы бейімсіздігінің (дезадаптация) қалыптасуы мынадай 
сатылардан өтеді:

• оқудағы декомпенсация -  баланың жалпы мектепке деген 
қызыгушылыгы жогары, бірақ бір немесе бірнеше пәнді оқуда 
қиыншылықтарга тап болуынан;

• мектептік бейімсіздік (дезадаптация) -  бала сабаққа үлгермеуімен 
қатар, оның мінез-қүлқы өзгеріп, мүгалімдермен, сыныптастарымен қарым- 
қатынасы бүзылып, сабақтан қалуы көбейеді немесе мектептен біртіндеп қол 
үзе бастайды;

• элеуметтік бейімсіздік -  баланыц оқуга, мектепке, үжымга деген 
қызыгушылыгы жойылады, асоциалдық топтармен араласып, алкогольге, 
нашақорлыққа қызыга бастайды;

• криминалдылық -  кейбір отбасындагы әлеуметтік жагдайдыц өте 
томен болуы, балаларды да өз ортасындагы элеуметтік тецсіздікке экеледі, ал 
мектеп оқушысы, жасы жетпегендіктен жүмыс істей алмайды, содан барып 
олар қылмысты іс-эрекеттермен айналыса бастайды.

Баланыц психоэлеуметтік дамуындагы ауытқушылықтардыц негізгі 
факторы - ата-ана. Баланыц бойындагы асоциалды мінез-қүлықты 
қалыптастыратын отбасы қатынасыныц бірнеше жагымсыз стилдері бар:

• дисгармонды стиль - бір жагынан ата-ана баланыц барлық тілектерін 
орындайды, үлкен қамқорлық жасайды, екінші жагынан конфликті 
жагдайларга баланы итермелейді;

• түрақсыз, конфликті стиль -  толық емес отбасындагы, ажырасу 
кезіндегі, ата-ана мен балалар бөлек түрган жагдайдагы тэлім-тэрбиелік 
кемшіліктерден туындайды;

• асоциалды стиль - ата-ананыц арақ ішуі, нашақор заттарды 
пайдалануы, криминалды іс-эрекет, моральді өмір сүру жагдайы, отбасылық 
қаттыгездік, зорлаушылық жатады.

4) әлеуметтік-экономикалық факторлар. Әлеуметтіц тецсіздігі, 
қогамныц кедей жэне бай болып бөлінуі, жүрттыц кедейленуі, жүмыссыздық, 
инфляция, әлеуметтік кернеу, т.б

5) моралді-этикалық факторлар. Қазіргі қогамныц адамгершілік 
қасиеттерініц децгейі томен болуы, рухани қүндылықтардыц бүзылуы.

Сөйтіп, біздіц зерттеу проблемамыз бойынша келесі шарттар 
негізіндегі багыттарга сүйену қажеттігі туынайды:

• балага ілтипатпен, ізгі тілектестікпен қарау;
• оның жагымды қасиеттеріне сүйену;
• оның адамгершілік күшіне, потенциалды мүмкіндіктеріне сену;
• оқушыларды салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін жасалган 

жалпы білім беретін багдарламаларды тиімді пайдалану;
• салауатты өмір салтын қалыптастыруга, қауіпсіз тіршілік етуге 

багытталган тәрбиелік багдарламаларды үштастыра пайдалану;
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• девиантты мінезге ие балалардың білім алуы мен бос уақытын 
пайдалы іс-әрекеттермен өткізу жолдарын қарастыратын жаңа кешенді 
бағдарламалар қүру жэне бүгінгі күн талабына сэйкесті озық тренингтерді 
кеңінен қолдану.
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подростками
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ- 
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ 

МҮМКІНДІКТЕРІ

Аннотация. Мақалада бастауыш мектептің оқу үдерісінде ақпараттық- 
коммуникациялық технология құралдарын қолданудыц психологиялық-педагогикалық 
тұргыдан тиімділігі талданып, бастауыш сынып оқушылары үшін орасан зор дидактикалық 
мүмкіндіктері ашылган.
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Тірек сөздер: бастауыш мектеп, оқыту үдерісі, білім беру жүйесін ақпараттандыру, 
ақпараттық-коммуникациялық технология, ақпараттық-коммуникациялық технологияның 
дидактикалық мүмкіндіктері.

Еліміздің саяси,элеуметтік-экономикалық өзгерістеріне сай білім 
беруді жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі -  білім беруді ақпараттандыру 
жэне ақпараттық-коммуникациялық технология қүралдарын жаңа жағдайда 
қолдану арқылы жеке түлганың танымын зияткерлік элеуетін дамыту 
негізінде элемдік білім деңгейіне қол жеткізу. Осы түргыда Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты 
міндеттерінің бірі -  оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде ... қоғам 
мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал 
ететін кредиттік, қашықтықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды енгізу жэне тиімді пайдалану» -  деп, ақпараттық- 
коммуникациялық технологияны бэсекеге қабілетті үлттық білім беру 
жүйесін дамыту жэне оның мүмкіндіктерін элемдік ақпараттық ортаға ену 
мақсатында қолдану үсынылып отыр [1,3-бет].

Қазақстан Республикасында білім берущ дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында білім беру жүйесінде 
жеткілікті нысана -  білім, білік, дағды жиынтығын меңгеру ғана емес, 
оқушылардың ақпаратты өздігімен табу, талдау, қүрылымдау жэне тиімді 
пайдалану дағдысын бойына сіңіру, ақпараттық үдерістерді түрлендіру 
арқылы оқушылардың сапалы білім алуына назар аударылған [2].

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартында «бастауыш білім берудің мақсаты -  білім алушылардың оқу іс- 
эрекетін меңгеруі жэне олардың жеке қасиеттерін ашу үшін жағдай жасау», -  
деп көрсетілген [3, 23-бет]. Осындай күрделі мақсат пен міндеттер бастауыш 
мектептің оқыту үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технология 
қүралдарын қолдану эдістемесін дайындау қажеттілігін айқындайды.

Білім беру мекемелеріндегі ақпараттық орта оқушылардың сапалы 
білім алудың қайнар көзі екендігін көптеген галымдар зерттеу нәтижелерінде 
жэне педагогикалық тэжірибелерінде дэлелдеген.

Педагогика классиктері Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, А.С.Макаренко 
жэне қазақ халқының біртуар агартушы-галымдары эл-Фараби, А.Қүнанбаев, 
Ы.Алтынсарин, Ж.Аймауытов, А.Байтүрсынов, М.Жүмабаев жэне т.б. 
еңбектерінде оқыту жэне білім беру мэселесі басты орын алган. Олар оқу- 
білім арқылы қоршаган ортаны танудың негізгі қүралы ретінде оқулықтың 
орнын жогары багалаган.

Бастауыш сынып оқушыларының танымдық іс-эрекетін қалып- 
тастырудың психологиялық аспектілері жэне оган ақпараттың ықпал ету 
заңдылықтары Л.С.Выготский, С. Л. Рубинштейн, А.В.Запорожец, 
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, М.Мүқанов, А.Темірбеков, Қ.Б.Жарықбаев жэне 
т.б. психологтардың еңбектерінде зерттелген.

Педагогика гылымындагы Л.В.Занков, Г.И.Щукина, Н.Ф.Талызина,
Н.Д.Хмель, Л.Х.Мажитова, Қ.Қ.Қайым, Ж.М.Ақпарова, М.А.Оразалиева, 
жэне т.б. галымдардың гылыми еңбектерінде жан-жақты білім алу адамнан 
белсенділікті, шыгармашылық эрекетті талап ететін танымдық іс-эрекет 
түргысынан қарастырылып, ондагы ақпараттың орны жогары багаланган.
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Жоғарыдағы зерттеу жүмыстарын талдау бізге бастауыш сынып 
оқушыларының оқу іс-эрекетін үйымдастыруда дәстүрлі қүралдармен 
шектелгендігі байқалады. Сондықтан қазіргі қоғамымыздың жедел өзгеріп 
түратын элем жэне ақпарат легінің үлгаюы жағдайындағы ақпараттандыру 
саясаты ақпараттық-коммуникациялық технология қүралдарын оқу үдерісіне 
енгізуді қажет етеді. Аталган қүралдарды оқу үдерісіне қолдану арқылы 
оқушылар тек нақты білім мен үгымды меңгеріп қана қоймай, дүниенің 
біртүтастыгы мен эртүрлілігі, дамудың үздіксіздігі, өзара байланыс пен 
әрекеттестік, дүниенің нақты заттар мен қүбылыстардан түратындыгын 
танып, дүниетанымдық көзқарастары кеңейіп, танымдық белсенділігі арта 
түседі.

С.Пейперт, Р.Ви льямс, Б.С.Гершунский, А.П.Ершов, Е.Ы.Бидайбеков, 
Ж.А.Қараев, Е.Ө.Медеуов, С.М.Кеңесбаев жэне т.б. галымдардың 
еңбектеріндегі білім беру жүйесін ақпараттандыру мен ақпараттық- 
коммуникациялық технология туралы ой түжырымдары аппараттық және 
программалық қүралдарды оқу үдерісінде қолдану эдістемесін жетілдіруге 
негіз болады.

Бастауыш мектептің оқу үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық 
технология қүралдарын қолданудың психологиялық-педагогикалық 
мүмкіндіктері және оқушының танымын дамытудагы рөлі П.Я.Гальперин, 
П.И.Пидкасистый, Ю.К.Бабанский, Е.И.Машбиц, О.К.Тихомиров, 
Ж.Ы.Сардарова жэне т.б. галымдардың еңбектерінде қарастырылган.
О.В. Данил енко, А.П.Гришаева, А.Е.Сагымбаева, А.Б.Ибашова, 
Д.С.Байгожанова, А.Б.Медешова, жэне т.б. галымдардың зерттеулерінде 
бастауыш мектепте информатика жэне ақпараттық технологияны оқыту 
эдістемесі зерттеліп, оқу үдерісінде оқушылардың оқу икемділігін 
қалыптастыру мүмкіндігі ішінара қамтылган.

Психологиялық, педагогикалық, эдістемелік эдебиеттерді, арнайы 
зерттеулерді талдаудың нэтижесінен мектептің оқу үдерісіне ақпараттық- 
коммуникациялық технология қүралдарын қолдану туралы бірқатар зерттеу 
жүмыстарының жүргізілгендігі байқалды.

Қазіргі ақпараттандыру дэуірі оқу үдерісінде ақпараттық- 
коммуникациялық технология мүмкіндіктерін кең көлемде қолдануды қажет 
етеді. Соңгы зерттеулерге сүйенсек, бастауыш мектепті ақпараттандыру деп 
бастауыш мектеп оқушыларын оқыту,тәрбиелеу,дамыту жэне олардың 
ақпараттық сауаттылықтарын қалыптастыру, сонымен қатар біліми үрдісті 
басқару мен мүгалімнің кэсіби іс-әрекетін қамтамасыз ету қүралы есебінде 
оқу үрдісінде ақпараттық жэне коммуникациялық технологияларды қолдану 
болып түсініледі [4]. Әлемдік гылым мен практикада ақпараттық- 
коммуникациялық технологияны оқыту үдерісіне енгізу келешек үрпақтың 
жан-жақты білім алуына, іскер эрі талантты, шыгармашылыгы мол, еркін 
дамуына жол ашатын психологиялық, педагогикалық жагдай жасау үшін 
тигізер пайдасы зор.

Ақпараттық-коммуникациялық технология қүралдары ақпаратты 
жинақтау, сақтау, өңдеу жэне бейнелеуді қамтамасыз ететін бірыңгай 
технологиялық тізбекке біріктірілген эдістер, өндірістік үдерістер және 
программалық техникалық қүралдар жиынтыгы, ол өз кезегінде ақпараттық 
ресурстарды пайдалану үдерісінің оңтайландырады, сондай-ақ, оның
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сенімділігі мен жылдамдығын арттыратын қүралдар болып 
табылатындықтан, оған келесідей анықтама береміз: ақпараттық- 
коммуникациялыц технология цүралдары компъютерлік техника мен 
желілерді цолдану негізінде ащараттъщ үдерістерді жүзеге асыруга 
багытталган аппараттъщ және программалъщ цүралдар. Осы анықтаманың 
негізінде білім беру жүйесіндегі аппараттық жэне программалық қүралдарды 
үсынуды жөн көрдік (1-кесте).

1-кесте -  Білім беру жүйесіндегі ақпараттық-коммуникациялық 
технология қүралдары__________________________________________________

Аппараттыц
цүралдар:

Оцыту үдерісіндегі мүмкіндігі

Компьютер Кез келген ақпаратгы өндеуге арналған әмбебап қүрал
Интерактивтік
тақта

Оқу сабақтарын үйымдастыруға және семинарлар мен 
пікірталастар өткізуге ыңғайлы қүрал.

Принтер Мүғалім мен оқушылардың дайындаған ақпаратын қағазға 
шығаруға арналған қүрылғы

Проектор Сабақтың көрнекілік деңгейін арттыруға және оқушылардың өз 
жүмыстарының нэтижесін көрсетуге арналған қүрал

Телекоммуник 
а-циялық блок

Ресейлік немесе әлемдік ақпаратгық ресурстарға кіруге 
мүмкіндік беретін қашықтықтан оқытуға, басқа мектептермен 
хат алысуға көмектесетін қүрал

Пернетақта 
жэне тышқан

Мэтіндік ақпаратгы енгізуге жэне экрандағы нысандарды 
басқаруға арналған қүралдар

Сыныптағы
жэне
мектептегі желі

Ақпаратгық желіге кіруге мүмкіндік беретін ақпаратгық, 
техникалық және уақыттық ресурстарды тиімді қолдануға 
көмектеседі.

Дыбыс-бейне
қүралдары

Сканер, фотоаппарат, видеокамера, магнитофон қоршаған 
элемнің ақпараттық бейнесін оқыту үдерісіне енгізуге мүмкіндік 
береді.

Программалыц
цүралдар:

Оцыту процесіндегі мүмкіндігі

Ақпаратгың 
өзегі - 
интернет

Үйымдастырылған ақпаратгық массивтер -  компьютер дегі 
энциклопедиялар, ақпаратгық сайтгар жэне Интернет жүйесі.

Вирту алды
конструкторла
Р

Көрнекілік, математикалық және физикалық нақтылықтың 
символдық үлгілерін қүрастыруға, осы үлгілерге эксперимент 
жүргізуге мүмкіндік береді.

Жатгықтырғы
ш-тар

Ақпаратгық нысандармен жүмыс жасау дағдысын 
қалыптастыруға -  мэтінді енгізу, экрандағы графикалық 
нысандармен жүмыс, жазбаша жэне ауызша жүмыстар жүргізуге 
бағытгалады.

Компьютерлік
тест
программ алары

Оқушылар автоматгы түрде компьютер арқылы тапсырманы 
орындайды жэне нэтижесін алады. Компьютер оқушыны 
бағалайды.

Оқытушы
кешендік
жиынтық
(электрондық
басылым)

Жоғарыда аталған программалық қүралдардың сэйкестігіне 
қарай дәстүрлі түрде оқыту үдерісін автоматгандырады, 
мүғалім мен оқушы іс-эрекетін дербестендіреді.
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Басқарудың Білім беру үдерісінің барлық қатысушыларымен- оқушылар, 
ақпаратгық мүғалімдер, басшылық, ата-аналар, қоғам мүшелерінің 
жүйелері________ арасындағы ақпаратгық ағындардың жүруін қамтамасыз етеді.

Аталған қүралдарды өзінің ерекше қызметімен қатар, оқушылардың 
жан-жақты білім алуының қүралы ретінде қамтамасыз ету мэселесі де өзекті 
болып отыр. Бүл ақпараттық-коммуникациялық технология қүралдарын 
бастауыш мектептің оқу үдерісіне қолдануды психологиялық-педагогикалық 
түргыдан қайта қарауды қажет етеді.

Сонымен, компьютердің барлық мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін оны 
оқу эрекетінің түтастай қүрылымының элементі динамикалық үлгісі ретінде 
оқытуды үйымдастыру жэне нэтижені бақылау қүралдары ретінде қарастыру 
қажет. Жогарыда аталган педагог-галымдардың еңбектеріне сүйене отырып, 
ақпараттық-коммуникациялық қүралдарын оқу үдерісіне қолданудың 
дидактикалық мүмкіндіктері ретінде келесі қызметтерді алуга болады:

а) тәрбиелік қызметі, оқушыларды оқу тапсырмаларын 
жауапкершілікпен орындауга итермелейді, сондай-ақ аталган қүралдар қате 
жіберуге жол бермейді, онда тапсырма дэл орындалуы тиіс, эйтпесе келесі 
жүмысты орындау мүмкін емес;

ә) дербестендіру цызметі, сыныптагы эрбір оқушымен жеке, дара 
жүмыс істеуге мүмкіндік береді;

б) ынталандыру қызметі, оқудагы табыстары жөнінде ақпараттың жиі 
берілуі негізінде оқушыларда оқуга деген жагымды ынта қалыптасады, терең 
білім алуга үмтылуга қажеттілік пайда болады;

в) бейімдеуші қызметі, ақпараттық-коммуникациялық технология 
қүралдары оқушылардың аралық эрекетін багалай отырып, оқылатын 
материалдың ерекшеліктеріне лайықтап көмектесіп, оқушыга өзінің 
эрекетінің келесі қадамын таңдауга мүмкіндік береді;

г) білім алудагы үйымдастырушылъщ қызметі, баланың әрекетін 
белсенді түргыга багыттауга жэне оқу эрекетінің нэтижесінде білімді терең 
меңгеруге мүмкіндік береді;

д) багдарлаушы қызметі, оқушының эрекетін багалауда қарастырылып 
отырган мэселенің маңызы неде екендігіне, кез келген сүраққа жауап беруде 
өзінің ойларын қалай қорыту керектігіне, дүрыс шешім жасауга жол сілтеуге 
жагдай жасайды. «Нүсқау» ойлаудың дүрыс жолына багыттау, ишара білдіру 
болып табылады. Бүлардың барлыгы қарастырылып отырган идеяны 
ерекшелеуге, оның мазмүнын түсінуге және есте сақтауға көмектеседі;

е) белсендіруші цызметі: бірден кері байланыс жасауга мүмкіндік 
беруі оқушыларды ынталандырады жэне қызықтырады, бүдан оқушы өзінің 
орындайтын эрекетінің жоспарын шын көңілімен ойлап табуга талаптанады, 
талпынады;

ж) нәтижелеу қызметі, оқушы эрбір есепті, сүрақты кезеңмен 
шешетіндігінен түрады;

з) ізгілендіру қызметі, мүгалім мен оқушы арасындагы 
түсінбеушіліктен туатын психологиялық тосқауылды болдырмауга мүмкіндік 
береді, сондай-ақ жүмыс барысында оқушылар не істеу керектігін біледі, 
мүгалім оқу материалы қалай меңгерілгендігін қадагалап отырады.
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к) бақылау цызметі, анық ақпаратты жеткілікті көлемде меңгерудегі 
оқушылардың білімі мен іскерліктеріне дэл баға қоюға жағдай жасайды.

Қорыта айтканда, ақпараттық-коммуникациялық технология 
қүралдарына негізделген оқыту - өзінің тәсілдері мен мақсаттары бар, белгілі 
бір теориялық базаны, ерекше эдістерді қамтитын біртүтас үдеріс болып 
табылады. Сонымен қатар бүнда оқу эрекеттері қарым-қатынастың жогаргы 
деңгейіне көшеді жэне дәстүрлі оқыту кезінде оқушыга қалыптастыруга 
келмейтін арнайы іскерліктерді қалыптастыруга орасан зор мүмкіндіктер 
беріледі.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные направления будущей 
профессиональной деятельности выпускников СОШ в области космонавтики. Обращается 
внимание на востребованность соответствующих специалистов в связи с реализацией 
космической программы Республики Казахстан.
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Вопросы космонавтики естественным образом входят в содержание 
интегрированного предмета «физика и астрономия»[1,2]. При этом можно 
выделить два основных направления, отражающих эти вопросы.

>  Физические основы техники космических полетов, использование 
физических законов в конструкции космических аппаратов и расчете условий 
запуска и полета.

>  Роль космонавтики в расширении и углублении знаний по 
предмету, понимании физической картины мира, уточнении знаний о 
Ближнем Космосе и получении дополнительной информации о процессах и 
глубинах Дальнего Космоса, которая может приблизить к пониманию 
происхождения Вселенной.

Изучение физики и астрономии дает учащимся знания, необходимые 
для понимания окружающего мира и жизни в этом мире. Включение 
вопросов космонавтики в содержание образования повышает интерес к 
изучаемому предмету, мотивацию к его изучению. Функции учителя 
многообразны. Они включают в себя не только обучение, но и воспитание. 
Изучение основ физической науки предполагает непосредственную связь с 
проведением профориентационной работы среди учащихся. Перед учителем 
находятся учащиеся с различными способностями и склонностями. Но все 
они, естественно, задумываются о выборе профессии, о том, чтобы эта 
профессия удовлетворяла их интересам и была востребована обществом, 
государством. Обратим внимание, на космическую отрасль, которая успешно 
развивается в нашей Республике Казахстан в последние десятилетия. Страна, 
на земле которой находится первый в истории человечества Космодром 
«Байконур», с которого запущен первый искусственный спутник Земли, 
первый космический корабль с человеком на борту и многое другое, о чем 
можно сказать «первый» или «впервые», не может не развивать космическую 
отрасль.

Деятельность РК в области космоса осуществляется по различным 
направлениям. Космические исследования в Казахстане развиваются в 
области космического природно-ресурсного мониторинга, дистанционного 
зондирования территории Казахстана: мониторинга песчано-солевых бурь
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Приаралья, оценки степени изменения территории на которых 
разрабатываются природные месторождения. Космические данные 
используются для картографирования территории Казахстана, в том числе ее 
растительного покрова с целью экологического мониторинга, получения 
информации об экологическом состоянии промышленных и 
сельскохозяйственных областей. Дистанционное зондирование Земли с 
космических аппаратов осуществляется на основе поступающей информации, 
источником которой является электромагнитное излучение, отражаемое или 
испускаемое поверхности Земли и ее атмосферы. Поэтому вопрос 
формирования электромагнитного сигнала, который регистрирует 
космический аппарат, роль атмосферных процессов, анализ составляющих 
этого сигнала занимает важное место в программе космического 
мониторинга Земли. Проводятся исследования в области материаловедения: 
влияние космического пространства, вакуума, микрогравитации на физико
химические свойства различных веществ. Биотехнология и биомедицина 
также водят в область космических исследований. Информация о 
космических исследованиях РК имеются в различных источниках в том 
числе, в материалах НАН РК, Института космических исследований [3,4].

Посмотрим, на что может обратить внимание учитель физики, помогая 
учащимся в выборе жизненного пути, в выборе того, где они могут 
приложить свои силы и удовлетворить свои интеллектуальные потребности. 
Современная космонавтика как область науки и техники охватывает 
различные направления. Среди них -  творческие разработки, которые 
касаются как реализации космических полетов, так и исследований, 
проводимых с помощью оборудования, размещаемого на космических 
аппаратах. Сюда относятся и теоретические, и технические аспекты. 
Современный школьник, на наш взгляд, должен иметь четкое представление 
о том, что такое современная космическая отрасль науки, техники и 
производства, которой можно посвятить свою жизнь. Если рассмотреть 
космический полет от начала его разработки до результата, то можно 
выделить несколько направлений деятельности, в пределах каждого из 
которых есть своя дифференциация.

Учащихся, проявляющих интерес к теории и технике космических 
полетов, можно ознакомить со следующими направлениями космической 
деятельности, в которой они в будущем могут принять участие.

^  Научно-техническая подготовка полета. На этом этапе ученые, 
конструкторы, инженеры и рабочие осуществляют следующую 
исследовательскую и практическую деятельность.

- Теоретический расчет динамики полета, расчет скорости 
космического аппарата, необходимой для вывода на заданную траекторию. 
Может показаться, что этот этап учеными и конструкторами пройден, так как 
космические аппараты запускаются уже более 60 лет. Однако, изменяются 
космические аппараты, условия запуска, необходимые траектории и т.п. 
Например, из сообщений СМИ, известно, что один из последних модулей 
пристыковался к МКС через 6 часов после запуска, хотя до сих пор на это 
требовалось около 50 часов. Это произошло вследствие новых теоретических 
разработок траектории полета и совершенствования механизма стыковки.
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- Учет условий полета: космический аппарат, его корпус, отдельные 
узлы находятся в условиях, существенно отличающихся от условий на 
Земле, в том числе в условиях космического вакуума, что требует 
теоретических и лабораторных исследований специалистами различного 
профиля.

- Конструкторские разработки космических аппаратов и 
оборудования различного направления: полеты вокруг Земли, в пределах 
Солнечной системы, выход в галактику; приборы для мониторинга 
атмосферы Земли и земной поверхности, а также атмосфер и поверхности 
планет, различные проявления солнечной активности, исследования 
межпланетного и межзвездного пространства и другие.

- Теоретические разработки энергетического обеспечения запуска, 
связанного с законами физики и химии, энергетического обеспечения работы 
космического аппарата и жизнедеятельности экипажа во время полета.

- Работа инженеров и квалифицированных рабочих по созданию, 
изготовлению отдельных деталей, узлов космических аппаратов, модулей, в 
соответствии с конструкторскими разработками.

- Сборка космического аппарата, требующая высокой квалификации 
рабочих. Известно, что последняя авария ракеты «Протон-М», десятилетиями 
проверенной в полетах, связана и ошибками сборщиков. Следовательно, эта 
профессия требует, что еще раз подчеркивает важность этого этапа создания 
космического аппарата.

- Создание наземного стартового технического комплекса, 
включающего:

S  техническое оснащение космодрома, обеспечивающее запуск 
космического аппарата;

S  систему, обеспечивающую контроль полета, корректировку 
траектории;

S  систему связи.
Учащихся, имеющих склонность к научной исследовательской 

деятельности в области физики и астрономии, биологии и др., можно 
ориентировать на решение соответствующих научных задач.

>  К космической отрасли относятся научные задачи, решаемые с 
помощью космических аппаратов. И здесь также можно выделить различные 
направления:

- исследование фундаментальных проблем физики, астрономии, 
космологии: проблемы квантовой физики и гравитации, физики 
элементарных частиц, рождения и эволюция Вселенной;

- исследование свойств материалов и получение новых в условиях 
космического вакуума, то есть в области конденсированных сред.

- биологические, медицинские исследования и другие.
^  Практическая направленность космонавтики. Важное место в 

космической отрасли занимают направления, которые вошли в жизнь почти 
каждого человека: связь, телевидение, спутниковый навигатор. О роли 
последнего, например наш земляк, участвующий в путешествии на речной 
ладье в океане в районе Австралии и Тасмании. На вопрос о возможной 
опасности его путешествии по океану он сказал: «... к тому же спутниковый 
навигатор мог в любой момент зарегистрировать координаты «попавшего за
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борт путешественника»». [5] Система связи, телевидение, навигации 
интересует многих школьников. Они могут реализовать свои стремления в 
соответствующих сферах космонавтики.

В мотивации учащихся на профессиональную деятельность в области 
космонавтики важное, значение имеет не только информация о направлениях 
космической отрасли, но и информация о непосредственном участии 
Республики Казахстан в космической деятельности. В таблице приведены 
исследования по программам, подготовка и разработка которых проводилось 
при тесном сотрудничестве ученых Казахстана со специалистами РК КК 
«Энергия», ЦПК, ЦУП и др. организации космической отрасли Российской 
Федерации. [3] В таблице 1 приведены даты полета, тип орбитального 
комплекса (ОК) и космического корабля (КК). Указан, также экипаж и 
направление исследование с участием казахстанских космонавтов.

Таблица 1.
Первые десятилетия реализации Казахстанской программы.

Дата ОК КК Экипаж Исследования, исполнители

1991 г ОК
«Мир»

Союз
ТМ-13

Основной экипаж 
(ОЭ)

Т. Аубакиров: съемки пыльных 
бурь бассейна Аральского моря 

и эксперименты по космической 
биотехнологии.

1994 г ОК
«Мир»

Союз
ТМ-19 ЭО-16

Т. Мусабаев: программа научных 
исследований медицинских и 
технических экспериментов по 
Российско-американской 
программе «Мир-НАССА» и 
научно-казахстанской 
программе «Полет - М».

1998 г МКС Союз
ТМ-27 ЭО-25

Астрофизические, 
географические, биологические 
и др. исследования различных 
стран; эксперименты в рамках 
Программы «Мир-НАССА», и 
казахстанской Программы 
«Полет-М2».

31.12 
2000 г МКС Союз

ТМ-31 КЭ «Диатомея»

Т. Мусабаев, Ю. Батурин: 
исследование акватории 
Мирового океана с целью 
выявления биопродуктивных 
районов. Отработка методов 
оперативного взаимодействия 
экипажа станции с судами 
научно-исследовательского и 
промыслового флотов при 
проведении совместных 
океанологических 
экспериментов.

31.12 
2000 г МКС Союз

ТМ-31 КЭ «Льнер»
Т.Мусабаев: биотехнический 
эксперимент для изучения 
действия факторов
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космического полета на 
молекулярно-биологические, 
генетические и клеточные 
механизмы эукариотических 
клеток.

31.12 
2000 г МКС Союз

ТМ-31 КЭ «Ариадна»

Т.Мусабаев: проведение 
молекулярно-биологического 
анализа крови космонавтов до и 
после полетов.

31.12 
2000 г МКС Союз

ТМ-31
КЭ

«Зондирование»

Разработка методов и 
технологий контроля и 
управления территориальными 
процессами с помощью данных 
дистанционного зондирования 
объектов Казахстана.

31.12 
2000 г МКС Союз

ТМ-31
КЭ

«Зондирование»

Т.Мусабаев: видеосъемки 
заданных специалистами 
Казахстана районов территории 
Казахстана.

31.12 
2000 г МКС Союз

ТМ-31 КЭ «Дастархан»

Опробование новых продуктов 
космического меню с 
направленными 
антиоксидантным, 
детоксицирующими, 
коррелирующим действием, 
повышающим адаптационные 
возможности организма в 
условиях космического полета.

Все научные космические программы Казахстана на ОК «Мир» и 
МКС, включали комплексные исследования по блокам, отражающим 
основные направления космических исследований в Казахстане. Программа 
космической деятельности включает материаловедение, природно-ресурсный 
мониторинг, геофизические исследования, биотехнология и др [4]. В 
программе подчеркивается, что развитие космической деятельности, имеет 
целью укрепление национальной и информационной безопасности, 
социально-экономическое и научно-техническое развитие Республики 
Казахстан путем эффективного использования космических технологий. 
Программа определяет задачи отечественной космонавтики, среди которых:

^  разработка основ для создания и запуска отечественных 
космических аппаратов различного назначения;

^  развитие наземной инфраструктуры для запуска и управления 
космическими аппаратами различного назначения;

^  разработка программы научных исследований и экспериментов на 
борту Международной космической станции во время полета казахстанских 
космонавтов;

^  развитие информационных космических технологий на основе 
спутниковых телекоммуникационных систем;
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^  развитие Национальной системы космического мониторинга 
территории Республики Казахстан;

^  разработка системы экологической безопасности территории 
Республики Казахстан при эксплуатации космического ракетного комплекса;

^  создание нормативной правовой базы и экономическое обеспечение 
развития космической деятельности.

Программа космической деятельности РК определяет основные 
направления деятельности АО «НК «Казкосмос»»:

^  участие в разработке и реализации текущих, долгосрочных 
межотраслевых программ в сфере космической деятельности Республики 
Казахстан;

^  создание высокоэффективных информационных и космических 
технологий, направленных на решение социально-экономических задач и 
обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан;

^  проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию наукоемких космических технологий и техники;

>  использование пилотируемых космических полетов для выполнения 
фундаментальных и прикладных исследований на международной 
космической станции;

^  участие в выполнении государственного заказа по обеспечению 
национальной безопасности, обороны, охраны окружающей среды, 
прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций;

К числу основных задач Программа относит и создание системы 
профессионального образования и подготовки необходимых кадров для 
развития космической деятельности. Следовательно, учащиеся, 
ознакомившись с Государственной Программой в области космонавтики, 
могут видеть перспективы выбора своей будущей профессиональной 
деятельности, выбора профессии, которая будет востребована в стране. 
Профориентационную работу учитель физики и астрономии может 
проводить при изучении соответствующих тем в форме дополнительной 
информации, подготовке учащимися рефератов. Космонавтике, космическим 
исследованиям, развитию космической отрасли Республики Казахстан, могут 
быть посвящены отдельные тематические конференции. Многогранность 
космической отрасли, международный характер космических исследований 
открывает широкие возможности для удовлетворения интеллектуальных 
запросов выпускников школ Республики Казахстан, проявляющих интерес к 
астрономии, физике и технике.
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Ғарыш саласын зерттейтін сурактардың окыту бағыты бойынша мектептердегі кәсіптік

бейімделу жұмыстары
Бүл мақалада ғарыш саласындағы ЖББОМ түлектерінің болашақ кэсіби қызметінің 

мүмкін бағыттары қарастырылды. Қазақстан Республикасы ғарыш бағдарламасының жүзеге 
асуына байланысты қажетті мамандардың талап етілуіне көңіл аударылған.

Тірек сөздер: Физика, ғарыш саласы, Қазақстан Республикасының ғарыш 
бағдарламасы.
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РОЛЬ ЗАДАЧ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

Аннотация. Предлагаются различные типы физических задач в содержании обучении 
физике, способствующие реализации целей и задач определенных ГОСО.
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Содержание среднего общего образования, его цели и задачи 
определяются Законом об образовании Республики Казахстан [1], 
Государственными общеобязательными стандартами образования РК [2] и 
соответствующими программами изучаемых предметов. Одним из 
обязательных предметов изучения является физика, которая в ходе реформы 
образования интегрирована в единый предмет «Физика и астрономия» [3].

В историю прошлого столетия вошла дискуссия на тему «физики и 
лирики», о которой нередко можно услышать от людей старшего поколения. 
Интерес к физике в середине XX века был особенно высоким в связи с 
выходом человека в космическое пространство. На рубеже столетий 
мотивацию к изучению физики у молодежи снизился вследствие известных 
причин. В настоящее время интерес к изучению физики у подрастающего 
поколения возрастает. Молодежь видит свои перспективы участия в 
реализации Государственной программы экономического развития страны, 
опирающейся на технический прогресс на основе инновационных технологий 
и энергетику. Однако роль физики не ограничивается влиянием на развитие
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техники и производства. Физика и астрономия формируют научное 
мировоззрение, представление о научной физической картине мира, основой 
которой являются фундаментальные физические теории. А это уже является 
составной частью культуры человечества. Поэтому вопрос о качестве 
естественно- научного, физического образования, поиске путей его 
повышения всегда остается актуальным.

При обучении физике в школе и ВУЗе значительная роль принадлежит 
задачам. Поэтому педагогическая наука и учителя-практики большое 
внимание уделяли и уделяют отбору из имеющегося многообразия 
физических задач тех, которые соответствуют актуальной на данный момент 
цели обучения, и определению методики их решения, рассмотрению 
процесса решения задач, его этапов. Разработана методика структурно
логического анализа задач, общие методы, способы и приемы их решения, 
общие и частные алгоритмы. Обращено внимание на способы активизации 
познавательной деятельности обучаемых по решению физических задач с 
учетом психологических и дидактических особенностей процесса решения 
физических задач.[4,5]

В нашем исследовании рассматривается роль задач в реализации 
конкретных целей обучения физике, определяемых ГОСО. При планировании 
учебной работы, разработке календарного и тематического планов, учитель 
физики включает задачи, решение которых направлено на достижение целей 
данного урока и целей изучения физике в целом. При этом необходимо четко 
представлять все многообразие целей обучения, которые достигаются не 
только изучением фундаментальных теорий, но и решением задач. 
Понимание учащимися физической картины мира, роли физики в 
экономическом развитии страны возможно только при условии усвоения 
ими этих фундаментальных физических теорий и умения использовать их 
для объяснения различных явлений природы или принципа действия 
технических устройств. Рассмотрим некоторые задачи, содержание которых 
может наиболее эффективно способствовать реализации основных целей и 
задач обучения.

Закреплению, расширению и углублению знаний изучения теории 
могут способствовать задачи, которые не требуют громоздких 
математических преобразований и расчетов, но решение, которых 
предполагает достаточно глубокий анализ физической ситуации, понимания 
физического явления или процесса, принципа работы механизмов. Это могут 
быть задачи, которые в методической литературе называют качественными. 
Приведем несколько задач, которые могут быть использованы в учебном 
процессе.

1. Как движутся атомы в газах при нормалъныхуслоеиях?
Актуализации знаний для решения этой задачи: виды движения 

(поступательное, колебательное, вращательное), двухатомные и 
многоатомные газы, движение атомов в молекулах. Ответ на поставленный 
вопрос требует определенной активизации мыслительной деятельности. 
Необходимо обратить внимание на то, что условие задачи не допускает 
однозначного решения. Движение атомов одноатомных и многоатомных 
газов должно быть проанализировано отдельно.
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2. Почему в кабине искусственного спутника планеты обеспечивается 
нормальное атмосферное давление, хотя воздух в кабине невесом? За счет 
чего создается давление газа?

Ответ на этот вопрос предполагает понимание физического смысла 
давления газа, причины существования этого давления, отличия его от 
давления твердых тел на опору. В газах давление p=nkT или

р= . Давление газа зависит от средней кинетической
энергии молекул (температуры) и их концентрации. Состояние невесомости 
является следствием условия, от которого давление газа не зависит.

3. Почему при нагревании бутылки с газированным напитком пробка 
может сорваться?

Задача требует рассмотрения процесса растворения газов в жидкостях и 
зависимости этого процесса от температуры. Целесообразно обратить 
внимание на процесс растворения одних веществ в других. Одинаков ли 
характер температурной зависимости растворимости для различных пар 
веществ?

4. На начальном этапе обучения для формирования понятия пути как 
длины траектории может быть полезна задача:

Экспедиция Магеллана совершила кругосветное плавание за 3 года, а 
Ю.А.Гагарин облетел земной шар за 40 мин. Путь, пройденный Магелланом 
можно считать вдвое больше, чем путь Гагарина. Сравнить их средние 
скорости. [7]

При решении этой задачи, мышление учащегося ориентируется на то, 
знает или помнит ли он, что такое средняя скорость, как определить путь 
пройденный космонавтом. Он должен предположить, что траектория 
космического корабля является окружностью радиусом, близким к радиусу 
Земли. Тогда вычисление пути, пройденного космонавтом и Магелланом и 
последующее вычисление средней скорости не представляет проблемы. Но 
данная задача может вызвать и дополнительную мыслительную деятельность 
учащихся, в результате которой возникает вопрос: Почему путь Магеллана 
вдвое больше, хотя он называется кругосветным?

Для закрепления полученных знаний, более глубокого понимания 
физического процесса или явления способствую и следующие задачи [8]:

- Маятник представляет собой груз на невесомой нити. После толчка 
груз движется по окружности, лежащей в горизонтальной плоскости. 
Сохраняется ли импульс груза? Сохраняется ли величина импульса?

- Почему нагретая медицинская банка «присасывается» к телу ?
- Масса какого воздуха, сухого или влажного больше при одинаковом 

объеме и одинаковом?
- Почему перед полетом на самолете не рекомендуется пить 

газированную воду?
- В стеклянной трубке, запаянной с обоих концов, из которой выкачан 

воздух, находится столбик воды. При встряхивании трубки столбик воды
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ударяется в концы трубки так, словно не испытывает никакого 
сопротивления. Однако известно, что слева и справа от столбика воды 
находится насыщенный водяной пар, который имеет определенное давление. 
Объясните это явление.

- При параллельном или последовательном подключении двух спиралей 
электроплитки быстрее закипит чайник?

- Почему электрическая искра сопровождается потрескиванием?
-Почему колебания магнитной стрелки быстрее затухают, если его

поместить внутрь проводящего корпуса из немагнитного материала?
- На деревянном столе лежат две железные полоски, одна из которых 

намагничена, а другая - нет. Как определить, какая из них намагничена? 
Любое другое оборудование отсутствует.

- Почему многие материалы, например, дерево, песок, земля, бетон, 
бумага при намокании становятся гораздо темнее?

- Какой свет проходит через систему сложенных друг с другом 
красного и зеленного стекла?

Решение подобных задач требует анализа физической ситуации, 
актуализации знаний физического смысла понятий и величин, входящих в 
содержание задачи, знания логической и математической связи между ними 
(или поиска этой связи, если она забыта), что способствует развитию 
мышления учащихся и, что является одной из целей обучения. Решение 
качественных задач формирует навыки устной речи, умение четко 
сформулировать ответ и его логическое обоснование на основе имеющихся 
знаний. Развитие устной речи - одна из целей процесса обучения любому 
предмету, в том числе и физике. Поэтому целесообразно включать в 
содержание обучения письменные работы по качественным задачам. Такая 
работа требует более внимательного отношения к логике анализа явлений и 
грамотному выражению мыслей с точки зрения языка (правильное 
построение простых и распространенных предложений, логическая связь 
между ними, выделение структурных единиц).

Решение задач, даже качественных, требует знания причинно
следственных связей и правильного использования функциональных 
математических зависимостей между физическими величинами. Известно, 
что именно использование математического аппарата в физике позволило 
разработать фундаментальные физические теории, отражающие 
закономерности окружающего мира. Поэтому владение математическим 
аппаратом важно для изучения физики. Важно так же отметить, что само 
использование математического аппарата при решении физических задач 
способствует совершенствованию владения им, то есть более глубокому 
пониманию законов природы, скрытых в математических формулах, 
формированию математической компетентности. Более подробно роль и 
место математического аппарата в физике рассматривался нами ранее [9, 10]

При изучении физики эффективную роль могут сыграть задачи, 
которые стали объектом внимания ученых и педагогов в последние 
десятилетия. Такими задачами являются задачи, в которых условие 
сформулировано в общем виде, то есть для величин, которые заданы как 
известные, не указаны конкретные количественные значения. Интерес 
представляют такие задачи, результат решения которых принципиально
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зависит от конкретных значений этих величин. Такие задачи требуют 
альтернативного анализа в зависимости от того, какими могут быть 
количественные значения величин, которые заданы как известные.

Задача: Требуется определить ускорение, с которым под действие 
силы F  начнет двигаться тело массой m при коэффициенте трения р.. При 
решении такой задачи следует рассмотреть три случая: F < , F > , F = . 
Примером подобной ситуации может быть движение тела массой m с 
вершины наклонной плоскости к ее основанию, если тело имеет заряд qba в 
основании плоскости находится закрепленное тело с зарядом q2. Сможет ли 
тело спуститься к основанию наклонной плоскости и, если «да», то с какой 
скоростью, зависит от многих факторов: каковы величина и знак зарядов qi и 
q2, угол наклона плоскости к основанию, коэффициент трения и масса тела. 
Особая сложность задачной ситуации в том, что одна из сил, действующих 
на тело, находящееся на вершине, сила Кулона, при движении тела по 
наклонной плоскости не является постоянной, изменяется ее модуль и 
направление. Задача решается с помощью Закона сохранения энергии. 
Полученная формула для определения скорости у основания представляет с 
собой сложную формулу, которая позволяет исследовать условия, при 
которых скорость окажется действительной (не мнимой),то есть тело будет 
двигаться [5].

К такому же типу задач можно отнести задачи, называемые задачами с 
неполными данными. При их решении необходима дополнительная 
информация, которой обучаемые могут владеть из жизненного опыта или 
получить из различных источников. Во многих таких задачах эта информация 
неоднозначна (в некоторых пределах). Поэтому неоднозначным является и 
получаемый результат (в некоторых пределах). Такой дополнительной 
информацией к задаче, могут быть скорости ветра автомобилей, самолетов, 
комнатные температуры, мощности электростанций и т.п. Иногда для таких 
задач используется термин «задачи-оценки» [11]

Рассмотрим несколько таких задач.
Задача: Определить массу воздуха в комнате (в физическом кабинете)
Решение:
Первый подход. т  = Р ^
Объем комнаты можно получить, измерив длину, высоту и ширину

(a .a .h  )помещения. Оценить объем находящихся предметов и вычесть его из 
объема комнаты.

V = abh -  V j

^  I- объем предметов
Плотность воздуха при различных значениях давления и температуры 

можно найти в справочниках. По таблице 22 [12] можно найти что, при 
Т=300К (27°С,комнатная температура) и Р=105 Па можно найти плотность 
воздуха р = 1,177 кг/м3.С целью оценки влияния температуры на массу 
воздуха в помещении можно использовать таблицу 21 [12], в которой 
приведены примеры значения плотностей при различных температурах, при 
нормальном атмосферном давлении. Например: при температуре t = 200C, р 
= 1, 2046 кг/м3, t = 100C соответствует р = 1,2472 кг/м3[12].
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Второй поход. Воздух- газ. Следовательно массу можно найти,
т

используя уравнение состояния Менделеева -Клапейрона PV = М RT =>
M PV

т  = -------
RT  .
Универсальная газовая постоянная R и молярная масса М воздуха, 

известны, объем помещения определяем как при первом подходе. Давление и 
температуру в физическом кабинете можно измерить по имеющимся в нем 
приборам или использовать разумные значения.

Задача: На какую глубину можно погрузить детский резиновый мяч, 
чтобы он начал тонуть? [13]

Особенности: В этой задаче также нет количественных данных. При ее 
решении можно пренебречь массой воздуха в мяче, то есть считать, что масса 
мяча совпадает с массой резины. К воздуху в мяче можно применить Закон 
Бойля-Мариотта, считая, что на поверхности и в глубине водоема 
температуры одинаковы. Количественное решение задачи предполагает 
знание радиуса и массы мяча как массы резины. Эти величины 
неоднозначны, она не одинаковы, например, у детского и футбольного мячей. 
Если обучаемые не владеют информацией, ее можно поискать в 
справочниках или определить экспериментально.

Известно, что содержание конкретной задачи может одновременно 
способствовать реализации различных целей обучения. Учителю важно 
выделить из них приоритетные для данного занятия или задания, в 
соответствии с которым и подбирается содержание задач. В общем смысле 
оно содержит условие (дано) и требование (найти, определить). Содержание 
задачи определяет метод ее решения, возможные способы и приемы. 
Формирование у обучаемых представления о физической картине мира, о 
действии физических законов на всех уровнях материи происходит на всех 
этапах обучения. Подбор соответствующих задач играет при этом свою роль. 
На этапах закрепления или контроля основных понятий, законов и формул 
предлагаются соответствующие задачи-вопросы. Они могут быть 
абстрактными, а могут быть конкретными с параметрами соответствующих 
объектов. Например: работа электрического поля по перемещению заряда
A=qU=qEd, сила, действующая на заряд в магнитном поле, F=q^® sin a  g 
условиях задач можно задать параметры Е, d, В космических объектов, 
которые легко найти в справочных материалах или в Internet. В качестве 
заряженных частиц - электроны, протоны или ионы.

К такому типу задач относится и рассмотренные выше задачи для 
решения, которых требуется поиск информации о скоростях различных 
физических объектов, параметрах атмосферы и другие. В этом случае 
контроль или закрепление знаний сопровождается формированием 
информационной компетентности. Формированию информационной 
компетентности подобные задачи можно дать в качестве домашнего задания, 
предложив самим обучаемым найти необходимую информацию 
самостоятельно в различных источниках (учебник, справочник и т.п.) и 
провести ее анализ с точки зрения влияния на результат решения задачи. 
Поиск полезен не только тем, что обучаемый получает информацию. Он 
важен и потому, что обучаемый приобретает навык поиска и анализа
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информации, то есть формируется навык работы с различными 
источниками. Здесь важно и то, что в процессе поиска необходимого 
материала обучаемый может обратить внимание и на другой материал, 
вызвавший его интерес. Например, можно дать учащимся следующее 
задание: Известно, что космический аппарат (КА) Voyager вышел за 
пределы Солнечной системы. Определить среднюю скорость его движения в 
пределах Солнечной системы. Для решения поставленной задачи необходимо 
найти даты запуска КА, дату его выхода из Солнечной системы, расстояние

до ее границ. Математически задача легко решается ^  ср . Но она
вызывает у многих обучаемых вопросы о том, с какой целью запущен 
данный КА, какие научные задачи он должен решить, как ученые определили 
положение границы Солнечной системы и другие. При анализе подобной 
информации внимание обучаемых обращается на оценочный характер этих 
расчетов, неоднозначность результат и ее причины и многие другие вопросы. 
Подобные задачи развивают информационную компетентность, 
способствуют формированию не только физического мышления, но и 
мышления вообще. Они активизируют познавательную деятельность, 
позволяют видеть физику как науку развивающуюся и могут стать 
ориентацией на будущую профессиональную деятельность.

Задачи, в которых в качестве физических параметров приводятся 
характеристики машин и механизмов являются интересными и полезными 
для учащихся, как с точки зрения познания, так и профориентации на 
техническую деятельность. Используя различные источники информации, 
можно рассмотреть изменение этих характеристик в связи с научно
техническим прогрессом. Например: Во сколько раз может различаться 
продолжительность полета из Алматы в Астану (Акмолинск) в 50-е годы 
X X  века и в настоящее время. Для ответа на вопрос необходимо поискать 
информацию о самолетах гражданской авиации в указанные периоды и о 
расстоянии между городами.

Одной из целей обучения, стоящих перед современным учителем, 
является формирование у обучаемых полиязычия, владения ими 
государственным, русским и английским языками. Включая задачи в 
содержание обучения, их текст может быть предложен не на языке обучения. 
Такие задачи должны быть не очень сложными. Их роль не только в изучении 
предмета, но и освоении его иноязычной терминологии. Полиязычие на 
занятиях по физике способствует также активизации познавательной 
деятельности обучаемых [14]. Приведем примеры таких заданий:

1. What exactly does it mean when we say that oxygen boils at «-183°C »?
Какую неточность содержит фраза «Кислород кипит при

температуре «-1830С»»?
«Өттегі -183°С температурада цайнайды» сойлемінің цандай цателігі 

бар? [15]
2. Жаздын ыстыц күндері болме температурасын тоназытцыштың 

есігін ашып салцындатуга бола ма?
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Можно ли понизить температуру комнаты в жаркий летний день, 
открыв дверцу холодильника.

Is it possible to cool down on hot summer day by leaving the refrigerator 
door open? [16]

Систематическое включение подобных задач должно сопровождаться 
накоплением словарного запаса путем ведения учащимися триязычного 
словаря физических терминов, единиц измерения и их обозначения, 
формированием навыка выражения физического содержания на различных 
языках. Подобные задачи и вопросы целесообразно включать в олимпиады, 
конкурсы и другие внеклассные мероприятия.

Таким образом, даже рассмотренные примеры позволяют видеть, 
насколько велика роль задач в реализации целей обучения физике. В 
процессе их решения не только закрепляется знания и приобретается навыки 
их применения в различных ситуациях. Решение различного типа задач 
наиболее эффективно стимулирует мыслительную деятельность учащихся, 
формируют внутреннюю и внешнюю мотивацию к изучению предмета, 
способствуют определению профессиональной направленности и т.п.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы разработки современного 
физического практикума в виде виртуальных лабораторных работ, их недостатки и 
преимущества.

Ключевые слова: эксперимент, виртуальный лабораторный практикум, учебный 
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Во многих высших учебных заведениях в настоящее время существует 
кредитная система обучения, которая направлена на повышение уровня 
самообразования. Важным этапом эффективного образовательного процесса 
является физический эксперимент, стимулирующий активную 
познавательную деятельность и творческий подход к получению знаний. При 
традиционных формах образовательного процесса такая возможность 
реализуется в ходе выполнения необходимого комплекса лабораторных 
работ.

Ключевой особенностью, отличающей физический эксперимент от 
других способов получения знаний, является процесс получения и обработки 
экспериментальных данных -  количественных характеристик реальных 
физических величин, определяющих поведение исследуемого объекта, 
процесса или явления, подтверждающих или опровергающих
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сформулированные целевые функции проведения эксперимента. Как 
разновидность физического эксперимента можно выделить обучающий 
физический эксперимент, ставящий целью отработку основных приемов и 
технологий планирования и проведения эксперимента, включая его основные 
этапы: формулировка цели и задач исследований, определение способов и 
методов достижения цели, используемое оборудование и технологии.

На лабораторный практикум возлагаются следующие важные задачи:
1. Практическое закрепление полученных теоретических знаний Одно 

дело понять физический процесс через его математическое описание и совсем 
другое -  увидеть его проявление в реальном техническом устройстве. Только 
такое единство должно способствовать наиболее полному и целостному 
представлению об объекте изучения. Опыт всегда был критерием истины.

2. Приобретение навыков самостоятельной работы с реальным 
оборудованием При систематической работе с реальным оборудованием 
постепенно вырабатывается ощущение профессионального проникновения в 
выбранную предметную область, исчезает боязнь «железа».

3. Планирование и постановка инженерного эксперимента С чего 
начинать? Какого результата следует ожидать? Какие параметры варьировать 
и в каких пределах? Какие выходные показатели контролировать и с какой 
точностью и быстродействием? -  вот те основные вопросы, которые придется 
самостоятельно решать в практической деятельности и подсказать будет 
некому, если не научился этому в процессе обучения.

4. Выбор оборудования для проведения эксперимента Далеко не всегда 
доступно то оборудование, которое необходимо. Чем заменить его и будет ли 
замена корректной? Когда выбор обширен, начинаются вопросы 
экономической целесообразности выбора и т.д. Выбирать нужно уметь и 
этому тоже следует учиться.

5. Обработка и объяснение результатов эксперимента Провести 
эксперимент -  это только половина дела. Истина «прячется» за шумами и 
помехами, за нее можно принять случайную точку выброса. Чтобы этого не 
случилось, нужно научиться современным математическим методам 
статистической обработки результатов эксперимента.

6. Сопоставление результатов теоретического анализа с 
экспериментальными данными. Это, пожалуй, самое главное и сложное в 
инженерном эксперименте, для чего он, собственно, и предназначен. У 
экспериментатора всегда должно быть исходное представление об 
исследуемом физическом процессе -  исходная математическая модель. 
Насколько она была верна? Если не очень, то можно ли по результатам 
эксперимента ее уточнить? Тогда цель и затраты на эксперимент будут 
оправданы.

Виртуальный лабораторный практикум (ВЛП) -  вид проведения 
лабораторных занятий, суть которого заключается в замене реального 
лабораторного исследования на математическое моделирование изучаемых 
физических процессов с виртуальным взаимодействием учащегося с 
лабораторным оборудованием. Возможности современных имитационных 
компьютерных моделей создают полную иллюзию работы с реальным 
оборудованием, провести все необходимые измерения. Это отличает ВЛП от 
компьютерных моделей исследуемого явления.
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Составной частью понятия «виртуальная лаборатория» является 
понятие виртуального инструмента -  набора аппаратных и программных 
средств, добавленных к обычному компьютеру таким образом, что 
пользователь получает возможность взаимодействовать с компьютером как 
со специально разработанным для него обычным электронным прибором. 
Существенная часть виртуального инструмента и виртуальной лаборатории -  
эффективный графический интерфейс пользователя, обеспечивающий 
удобный интерактивный режим взаимодействия с компьютером в виде 
наглядных графических образов предметной области. Работая с виртуальным 
инструментом через графический интерфейс, пользователь на экране 
монитора видит привычную переднюю панель, имитирующую реальную 
панель управления нужного прибора. С помощью «мыши» можно 
имитировать воздействия на понятные «органы управления» -  кнопки, 
переключатели, регуляторы и т.д., «нарисованные» на экране монитора в 
виде передней панели имитируемого прибора.

Использование виртуальных лабораторных практикумов дает ряд 
преимуществ по сравнению с реальными лабораторными практикумами:

• программные модели позволяют имитировать работу с объектами, 
процессами и оборудованием, применение которых в вузах проблематично 
или невозможно по соображениям безопасности, например, для исследования 
воздействия радиационных объектов на объект изучения идр.;

• возможность доступа обучающихся к уникальному оборудованию, 
техническим объектам, научным и технологическим экспериментам, 
массовый доступ к которому представляет определенную проблему (паровая 
турбина, технологическая линия и т.п.);

• программные модели позволяют произвольно менять временные 
масштабы изучаемых процессов, делая возможным проведение за разумное 
время лабораторных работ, моделирующих длительные процессы, например, 
роста кристаллов, когда процесс может длиться несколько дней или даже 
недель;

• позволяют решить проблему загрузки лабораторного оборудования -  
программную модель можно выполнить в любое время, в любом месте, на 
любом числе рабочих мест;

• позволяют проводить исследования с критическими и 
закритическими параметрами, что не возможно на реальном оборудовании;

• стоимость разработки (а, следовательно, приобретения) и 
эксплуатации ВЛП обычно существенно ниже по сравнению с реальными 
лабораторными практикумами.

Недостаток ВЛП состоит в том, что обучаемый теряет связь с реальным 
объектом обучения, подменяемым программной моделью.

Основным требованием к лабораторному практикуму является полнота: 
его содержание должны соответствовать образовательному стандарту и 
воспроизводить внешний вид и функциональность имеющегося реального 
лабораторного практикума. Использование реального и виртуального 
практикума накладывают требование их идентичности в рамках внешнего 
вида, используемого реального и виртуального оборудования, приемов 
работы.
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Лабораторный практикум должен обеспечивать учебный процесс для 
следующих форм обучения:

• очное обучение;
• очное обучение с повышенным объемом самостоятельной работы, 

когда студенты занимаются в университете один -  два дня в неделю;
• заочное обучение, когда студенты приезжают в университет только 

для сдачи зачетов и экзаменов.
Для очной формы обучение характерно проведение лабораторных 

занятий в лабораториях университета, с непосредственным общением с 
преподавателями при проведении опроса перед лабораторными занятиями, 
очной защитой лабораторных работ. Использование виртуального 
лабораторного практикума позволяет улучшить подготовку студентов и 
сократить время выполнения реального практикума.

При заочной форме обучения лабораторные занятия выполняются, как 
правило, либо дистанционно, либо локально (на компьютерах обучаемых) с 
использованием дистанционного доступа к лабораторному оборудованию 
университета и/или программным моделям изучаемых процессов и явлений. 
Допуск к лабораторной работе, выдача заданий на проведение лабораторных 
работ, выполнение лабораторных работ и их защиты должны выполняться 
без непосредственного контакта с преподавателем.

Очное обучение с увеличенным объемом самостоятельной работы 
студентов носит промежуточный характер между перечисленными выше 
формами обучения и позволяет часть лабораторных работ выполнять на 
оборудовании университета.

Если ВЛП используется как дополнение к реальному практикуму, то он 
должен быть ориентирован на проведение исследований повышенного 
уровня сложности или исследований, требующих дорогостоящего 
оборудования, которым не располагает университет.

По технологиям создания ВЛП можно выделить следующие основные 
варианты [1].

1. ВЛП на основе универсальных пакетов программ, 
обеспечивающих возможность применения в широком спектре предметных 
областей. Примером может служить система LabVIEW (англ. Laboratory 
Virtual Instrumentation Engineering Workbench) фирмы National Instruments. 
Универсальные пакеты содержат обширные библиотеки элементов, 
предназначенных для разработки виртуальных интерфейсов физических 
приборов и лабораторных установок.

2. ВЛП на основе специализированных предметно-ориентированных 
пакетов программ, предназначенных для сравнительно ограниченного набора 
предметных областей. В качестве примера отметим систему Multisim фирмы 
Electronics Workbench, созданную для моделирования электронных схем, 
систему ChemOffice фирмы CambridgeSoft, предназначенную для 
моделирования и анализа химических процессов и т.п. Так же как и в 
предыдущем случае, программное обеспечение данного класса представляет 
собой универсальную среду, предназначенную для решения прикладных 
задач пользователя.

3. ВЛП на основе Java-апплетов. В отличие от предыдущих случаев, 
где пользователь (преподаватель) обычно работает в режиме графического
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программирования, процесс создания Java-апплетов является гораздо более 
трудоемким и требует программирования в кодах. Тем не менее, данная 
технология имеет и определенные достоинства, особенно когда речь заходит 
о ВЛП, предназначенном для сетевого применения. Так, например, 
приложения, создаваемые в системе Lab VIEW, занимают примерно 2,5-3 
Мбайт памяти, а типичный размер виртуальной лабораторной работы на 
основе Java-апплета - десятки-сотни килобайт.

На кафедре технических дисциплин Института инновационных и 
телекоммуникационных систем проведен анализ последних исследований и 
публикаций, который показал, что в настоящее время во всем мире ведется 
активная разработка и внедрение виртуальных лабораторий в учебный 
процесс [1-3].

Для всех разделов курса физики, изучаемых в техническом вузе, была 
разработана общая концепция организации физического компьютерного 
практикума, базирующаяся на следующих принципах:

- принцип соответствия модельного и натурного эксперимента;
- принцип преемственности в организации лабораторной работы;
- принцип дидактической полноты педагогического сценария;
- принцип индивидуализации учебной деятельности на занятии;
- принцип "дружественности" интерфейса программы с пользователем.
Физический практикум продолжает оставаться одной из важных форм

учебной работы по углублению, обобщению и систематизации знаний, 
совершенствованию практических умений и навыков, способствуя развитию 
самостоятельности и творчества в работе учащихся.
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Аннотация: Бүгінгі таңда білім беру мэселесіне заманға сай көптеген өзгерістер 
енгізілуде. Білім берудің озық үлгілерін қолдану басты назарда. Бәсекеге қабілетті түлгага 
білім беру мен тәрбиелеуде инновациялық эдістердің маңызы өте зор деп білеміз.

Түйін сөздер: өздік жүмысы, кредиттік технология, инновация, әдістер, білім беру, 
озық технология, кредиттік жүйе, эдістеме, шыгармашылық, жоба.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2014 жылдың 17 қаңтарындагы 
Жолдауында: «Бүгінде Отанымыздың жетістіктері -  эрбір азаматтың үлттық 
мақтанышы. Күшті, қуатты мемлекеттер ғана үзақмерзімдік жоспарлаумен, 
түрақты экономикалық өсумен айналысады. «Қазақстан-2050» Стратегиясы -  
барлық саланы қамтитын жэне үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру 
жолы. Ол -  елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз сыналатын, сынала 
жүріп шыңдалатын үлкен емтихан. Стратегияны мүлтіксіз орындап, 
емтиханнан мүдірмей өту -  ортақ парыз, абыройлы міндет!» - деп елге өз 
мақтанышын жеткізді [1].

Бүл Жолдауда қамтылған алғабасушылықтар халықтың эл-ауқатына 
эсер етумен қатар, зияткерлік элеует пен білім беру сапасына деген талаптың 
күшеюіне де әкеледі.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру 
саласындағы мемлекеттік саясат концепциясында жэне басқа да нормативтік 
қүжаттарда жеке түлғаның жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау 
арқылы оның шығармашылық мүмкіндігін дамытуға басты назар 
аударылады. Бүл заңда: «Білім беру жүйесінің басты міндеттері -  үлттық 
жэне адамзаттық қүндылықтар ғылым мен практика жетістіктері негізінде 
жеке адамды қалыптастыруға жэне кэсіби шыңдауға бағытталған білім алу 
үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 
беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 
шығу» деп жазылған [2,211]. Сондықтан да білім беру жүйесінің одан эрі 
дамуын көздеуіміз қажет.

Қазіргі білім беру саласында озық педагогикалық технологияларға баса 
мән беріліп отырғаны заңды нэрсе. Әлемдік білім кеңістігіне ену үрдісі 
негізгі мэселе болғандықтан, тэжірибеде озық деп танылған оқытудың жаңа 
эдіс-тэсілдерін қолдану жэне оны іске асыру мәселесі өзекті болып отыр. 
Жоғары оқу орындарында оқыту үрдісін түбегейлі жетілдіру қажеттілігі 
туындады. Бэсекеге қабілетті түлганы тэрбиелеуде білім беру ісі маңызды 
орын алатыны анық. Осыған орай, қазіргі танда еліміздегі барлық жоғары оқу 
орындары білім берудің кредиттік жүйесіне көшуде. Кредиттік жүйемен 
оқытудың басты ерекшелігі — элемдегі білім берудің ең үздік технологиялық
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тэжірибелерін қолдана отырып елімізге қажетті мамандарды сапалы 
дайындап шығару. Мүнда бүрыннан қолданылып жүрген оқытудың эдіс- 
тэсілдерімен қатар, студенттің ізденуіне, жаңаша көзқарас түргысынан келіп, 
сапалы білім алуына жағдай туғызу.

Оқытушы міндеті студентке сапалы білім, саналы тэрбие беріп қана 
қоймай, білім алушының өздігінен жүмыс істеуін, теориялық білімін 
тэжірибеде танытуға баулу болып табылады. Бүл студенттің оқытушымен 
бірлескен өздік жүмысы болмақ. Ал, бүгінгі таңда кредиттік оқыту жүйесінде 
басты талап осы мәселе төңірегінде болып отыр. Бүл жүйе оқу матерпалын 
игеруде зерттеушілік қабілетін, логикалық ойлау жүйесі мен шығармашылық 
белсенділігін арттырады. Енді студенттің оқытушымен бірлескен жүмысын 
практпкалық сабақтан қалай ажыратамыз деген сүраққа мына екі пікір жауап 
бола алады. А.Әлімов практпкалық сабақ туралы былай дейді: «Практпкалық 
сабақ студенттерге теориялық мәлімет бойынша нақты эрекеттер арқылы 
машықтанып, сол амалдар негізінде мэліметті игеру, меңгеру, тереңдету, 
дамыту мүмкіншілігін береді. Студенттер практпкалық сабақта өз әрекеттерін 
жалқыдан (нақты мэліметтер) жалпыға (теориялық түжырымдар) 
бағыттайды. Практпкалық сабақта студенттер талдау жэне іздену 
жүмыстарымен айналыспайды. Практпкалық сабақтың мақсаты -  
студенттерді лекцияда келтірілген теориялық мэліметтерді өздерінің белсенді 
эрекеттерімен «тануға», «дэлелдеуге», өз қолымен «жасауга» жүмылдыру» 
[2,243].

Филология гылымдарының докторы, доцент Н.Ә.Ілиясова 
студенттердің оқытушымен өздік жүмысы (эрі қарай СОӨЖ) сабагын 
үйымдастырудың нэтижесін былайша қорытындылайды: «СОӨЖ сабагы 
негізінен, студенттердің белгілі бір тэжірибе, дагдылар жинақтауына, 
адамдармен қарым-қатынас жасап үйренуіне, өзінің жэне басқалардың 
қүндылықтарын багалай алуга арналган сабақ формасы» - дейді [3,41].

Ал филология гылымдарының докторы, профессор Т.Н.Ермекова: 
«СОӨЖ оқу материалын оқытушымен бірлесе отырып өз бетінше игеруінің 
аудиториялық формасы. Оқытушының міндеті студентке сапалы білім беріп 
қана қою емес, оны студенттің өзі игеріп, тэжірибеде қолдануга машықтана 
алуына қол жеткізу. Сондықтан да студент өз білімін толықтырып, жетілдіріп 
отыруга үмтылуы керек. СӨЖ бен СОӨЖ тапсырмалары дэріс сабагында 
қамтылмаган не аз қамтылган, материалды эрі қарай тереңдете оқытуга 
багытталган тақырыптарды қамтиды. СӨЖ оның оқу материалын игеруде 
зерттеушілік қабілетін, логикалық ойлау жүйесі мен шыгармашылық 
белсенділігін арттыруга багытталуы тиіс. Оқытудың кредиттік жүйесі оқу 
эдістемелік жүмыстарды қайта қүруга міндеттеп отыр» деген пікірді үстанса, 
филология гылымдарының докторы, доцент Н.Э.Ильясова: «СОӨЖ студент 
пен оқытушының өзара бірлесе отырып, жасаган жүмыстарының көрсеткіші. 
Оқытушы СОӨЖ сабақтарында орындалатын тапсырмалардың әдіснамалық 
негізін, идеясын, мақсатын анықтап, әр тапсырманы қалай орындау 
керектігіне жетекшілік жасайды» дейді [3,41].

Сонымен, жогарыдагы пікірлерді саралай келе, мынадай қорытындыга 
келеміз: студенттердің өздік жүмысы дегеніміз -  оқытушының қатысуынсыз 
немесе көмегінсіз дайындалу гана емес, студенттің алган ақпаратын білігі 
мен дагдысын жетілдіруге қолданатындыгында, алган білімін өңдеу мен
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үгыну функцияларын үйлестіру, оқытушы қойған мақсат-міндетке өздігінен 
жете алу қабілетін жүзеге асыру. Негізінен алғанда, студенттердің өздік 
жүмыстарын үйымдастыру жэне өткізу технологиясы студенттердің өздік 
жүмыстарын жоспарлау, эдістемелік қамтамасыз ету, бақылау жэне орындалу 
бағасы, талдау жэне жетілдіру, дүрыс бағыт-бағдар беру функцияларынан 
түратыны анық. Оларды тарқатып айтар болсақ, өздік жүмыстың нэтижесіне 
жету үшін үйымдастыру-эдістемелік шараларының жүйелі жоспары болуы 
тиіс. Өздік жүмысты орындауда алға қойған мақсатқа жету үшін студенттерді 
оқу-эдістемелік және анықтама-нормативтік материалдармен толық 
қамтамасыз ету мэселесі басты назарда болуы заңды.

Студенттердің өздік жүмыстарын үйымдастыру мақсатын тиімді 
шешудің жэне бір түрі -  үйренген оқыту эдісінен алшақ, қазіргі кезге сай 
ғылыми дәйектелген жэне жете зерттелген оқулықтар мен эдістемелік оқу 
қүралдарын оқыту үрдісіне енгізу. Бүл кредиттік оқыту жүйесінің 
талаптарына толық жауап береді. Студент оқулықты жете түсініп, жеңіл 
қабылдауы үшін, сабаққа өздігінен дайындалу барысында қолданатын эр 
пэннің лекциялық курстары, оқулықтары жэне оқу қүралдары баспа түрінде 
де, электронды түрде де жеткілікті жэне қол жетімді болуы міндетті. 
Креднттік технология бойынша студенттердің өздік жүмысын жүргізу 
барысында мынадай білімділік дагдылар іске асырылады: 1.Студенттердің 
пэн бойынша өткен материалдарын бекіту, ныгайту; 2.Студенттердің сол пэн 
бойынша алган білімін кеңейту жэне тереңдету; 3.Студенттердің логикалық 
ойлауын дамыту.

Бүл дагдыларды іске асыру үшін оқытушының орындайтын қызметтері 
төмендегідей болуы жөн: проблемалық ахуал тугызу, студенттердің қойылган 
проблема бойынша ойлануын үйымдастыру, қойылган проблема шешімінің 
ақиқаттыгын дэлелдеуді үсыну, білімдерін нақтылау, жаңа білімді бекіту 
мақсатында сүрақтар қою, білімді практикада қолдану бойынша тапсырмалар 
үсыну. Осының нэтижесінде студент тапқан проблема шешімін нақтылайды 
немесе жалпылайды., проблемалық ахуалды ажыратып көрсетеді жэне оны 
түжырымдайды, проблеманы шешудің болжамын дэлелдейді немесе теріске 
шыгарады.

Өздік жүмыста студенттің жетістігі мен іс-эрекетін анықтауда 
педагогикалық қатынас маңызды фактор болып табылады. Сабақта қарым- 
қатынас кезінде сезімталдық пен тілектестік, табигилық пен еркіндік, 
адамгершілік жагдайын жасау студенттің іс-әрекетін, қызыгушылыгын, 
танымын жэне белсенділігін арттырады. Әдістемеде кей жагдайда мүгалім 
талап қояды, студент ол тапсырмаларды орындайды, бірақ өз көзқарасы, 
идеясы шет қалып жатады. Мүндай жагдайда ынтымақтастықта бірлесе 
жүмыс істеу жайында, адамгершілікке тэрбиелеу туралы, эр түлганы белсенді 
іс-эрекетке жүмылдыру жөнінде айту орынсыз. Тек адамгершілік, тілектестік 
өзара көмек пен ынталандырушылық жагдайында студенттер өздерін іштей 
еркін сезінеді, педагогикалық ықпалына қарай белсенділік танытады, өз 
ойларын ашық айта алады. Студенттер бәрінен бүрын талап қойгыш жэне 
әділетті педагогтарды үнататынын жэне багалайтынын тәжірибе танытып 
отыр. Осыган байланысты студенттердің өздік жүмысын үйымдастыру 
кезінде берілетін тапсырмалардың тэрбиелік мэні де күшті болуы қажет. 
Қазақ мэдениеті, салт-дәстүрі жайында тапсырмалар беріп, олардың қазақ
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халқына сүйіспеншілігін ояту, қазақ халқын сыйлауға тәрбиелеу міндетін 
қою керек. Бүл мәселеде студенттердің сүранысын, қабілетін есепке алып 
отыруға тиіс.

СОӨЖ сабақтары әскери оқу орнында курсанттың оқытушы 
жетекшілігімен өздік жүмысы (эрі қарай КОӨЖ) деген үгыммен 
алмастырылады. КОӨЖ-ді үйымдастыруда курсанттың жазу, сөйлеу 
дағдылары қалыптасады. Оқытушы курсанттарға шығармашылық тапсырма 
беру арқылы тақырыптың мазмүнын ашуға, курсанттардың ойын дамытуға 
қол жеткізеді. Бүл тапсырмалар интербелсенді эдістерді қолдану негізінде 
жүзеге асады. Студенттердің қарқыны қай пэнді болсын оқу кезіндегі өздік 
жүмыстарының дэрежесімен сипатталады.

Практикалық және КОӨЖ сабақтарында инновациялық технологияны 
қолдану мэселесі маңызды болмақ. Яғни, интербелсенді технологияны терең 
зерделеп, оларды белсенді түрде оқыту үрдісіне енгізу заман талабы 
демекпіз.

Педагогика гылымдарының докторы, профессор А.А.Сатбекова білім 
беру сапасы жайлы ойын былайша өрбітеді: «Білім берудің сапасы түпкілікті 
нэтиже деп қарастырылмайды екен. Сонымен бірге, білім берудің сапасы сол 
нэтижеге тиімділікпен қол жеткізетін мүмкіндіктер мен әлеуеттер, сыртқы 
жэне ішкі үйлесімді күштерді дүрыс, ретпен жүмсаудың жэне сапалы 
қасиеттерді қалыптастырудың үдерісі ретінде де танылады» [4,7]. Ғалым 
айтқандай, алга қойган мақсатка жету үшін оқытудың тиімді жақтарын 
басшылыққа алсақ, оқу үрдісін жүйемен, ретпен жүмсасақ жүмысымыз 
нэтижелі болатыны айдан анық.

Инновациялық озық технологиялар білім алушылардың 
интеллектуалдық ойын дамытуга, алган білімін өздігінен қолдануга, білім 
алуга деген үмтылыс пен ынтаны жогарылатуга, курсанттың танымдық 
көзқарасын кеңейтуге, өмірде қажетті біліммен қарулануга, өзіндік ой- 
пікірінің қалыптасуына, белгілі бір жагдайды багалауга, пәндік білік пен 
дагдының қалыптасуына, ақпараттық технологияны игеріп, оларды түрлі 
мақсат пен міндеттерді шеше білуде қолдануда, пікірлерді саралауга септігі 
мол.

Кредиттік технология негізінде оқытуда инновациялық әдістердің 
маңыздылыгы ерекше. Зор біліммен қаруланган жан-жақты офицерді 
дайындаудагы басты мәселе инновациялық тэсілдерді терең сараптап, таңдап, 
сабақта белсенді қолдану. Білім алуды жеңілдететін эдістеме қүру басты 
мэселе болып отыр.

Технологиялар уақыт өткен сайын жаңарып, толыгып дамып 
отыратыны зандылық. Әр технологияның өзіндік қыр-сыры, өзіндік 
ерекшелігі бар. Оны таңдау, тэжірибеде қолдану эр оқытушының еркінде. 
Сабақ барысында үтымды технологияны қолдану оқытушының шеберлігі мен 
жауапкершілігіне тікелей байланысты. Бірнеше жыл бойы қолданылган 
технологияны жетілдіру басты орынга қойылуы шарт. Осыган орай, қазіргі 
кезде қолданылган технологиялардың белсенділері мен озық деп 
танылгандары саралануда. Бүл зерттеулерден айқын танылады. Ғылыми 
ізденістер де қарқынды түрде дамып жетілуде.

Әдіс-тэсілдердің эртүрлі болуы курсанттардың қызыгушылыгын 
арттырады. Зерттеулерді зерделей келе, оқыту сапасын арттыратын
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тэсілдерді топтастырған едік. Олар: жобалау технологиясы, портфолио, 
түсаукесер (презентация), іскерлік ойындар, «тендер» ойыны, майндмэппинг, 
концептуалды кесте, гарвард талдау эдісі, «кімнің күні жарқын?», аңдатпа 
қүру, «тақырыптық бэйтерек», синквейн эдісі, график толтыру, кластер қүру 
эдісі, дорба тарату, баспалдақ әдісі.

Аталган эдістерді саралай келе, жобалау технологиясына тоқталуды 
жөн көрдік. Педагогика гылымдарының докторы, профессор А.А.Сатбекова 
жобалай оқыту технологиясындагы басым эрекет түрлеріне қарай жобаның 
мынадай типтерін атап көрсетеді:

1. Зерттеу жобалары;
2. шыгармашылық жобалар;
3. ойын жобалары;
4. қолданбалы-практикалық жобалар;
5. пэнаралық жобалар;
6. моножобалар;
7. ақпараттық жобалар;
8. рөлдікжобалар.
Аталган жобаларды галым А.А.Сатбекова екі үлкен топқа бөледі: 

гылыми-ізденімдік жэне цолданбалы-практикалъщ деп бөледі [4,8]. Әр 
зерттеу жобасының өзіндік ерекшелігі болатыны анық. Жобаларды білім 
алушыларга бермес бүрын, мына мэселелер ескерілуі тиіс деп ойлаймыз: 
жобаның мақсат-міндеті, зерттеу жүмысының өзектілігі, тақырыптың 
қүрылымы, мэн-маңызы, қоргауга үсынылатын түжырымдар, қол жеткізген 
нәтижелер. Жоба тапсырмаларын орындауда көбінде студенттер жүппен, 
үштен немесе шагын топпен жүмыс істейді. Табысқа жету үжымдагы эрбір 
мүшенің тілдік қатынасқа қүралган жоба тапсырмаларын дүрыс орындауына 
және үжымның жаппай үйымшылықпен жүмыс істеуіне байланысты. Жобада 
оқытушы сарапшы, үйлестіруші немесе қосымша мэліметтерді беруші 
рөлінде болады. Тапсырманы орындауда курсанттар жүмыстарын жоспарлау, 
оның нэтижесін болжау, бірігіп жүмыс істеу сияқты өз бетінше жүмыс істеу 
тэсілдерін де меңгере алады. Көптеген галымдар жалпы жобаның бэріне де 
шыгармашылық пен зерттеушілік тэн екендігін айтады.

Оқытудың дэстүрлі жүйесінде шэкіртке берілетін білім іскерлік пен 
дагдыны меңгерту көзделсе, оқытудың жаңа технологиясында бүган қоса, 
эрбір оқушының өзін-өзі дамытып, түлгалық «мендік» танымын 
қалыптастыру өріс алуы міндетті. Жалпы, кредит сөзінің магынасы -  сенім, 
ягни, студентке сенім білдіру арқылы оның білімін көтеруге, өзіндік ізденісін 
қолдауга, өткен тақырыпты шыгармашылықпен меңгеруіне жол ашу басты 
міндетке айналса, зор жетістіктер күтіп түрганы анық.

«Мүгалімнің кіндік қазыгы шэкіртінің жаратылысына біткен икемдері 
болуы керек. Мүгалім балаларын жаңа нәрсемен, жаңа талаптармен 
таныстыру қажет. Бүрынгы алган, енді жадында терілген білімдеріне сүйеніп 
жүмыс істейтін болады. Осы ретпен баланыц көрген-білген дүниесі кеңейген 
сайын баланыц жады неше түрлі жацгыру, еліктегіштік қуатымен байып, бір 
перненіц орнын екіншісі баса береді» - деген Ж.Аймауытовтыц пікірі бүгінгі 
заманда өз мэнін жогалтпаган [5,127]. Бүл үшін жеке түлганы тэрбиелеуде, 
толыққанды біліммен қаруланган офицерді жан-жақты дамытуда, сапалы 
білім беруде, гылымныц соцгы жетістіктерін қолданып, шыгармашылық 
жүмыс істеуге қабілетті, дүниетанымдық көзқарасы кең рухани азамат 
дайындау мақсаты қойылганы абзал.
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Questions of the organization of independent work of students are considered. And also the 
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ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫМЕН Ж¥МЫСТЫ
¥ЙЫМДАСТЫРУ

Аннотация. Бұл мақалада дарынды балалардыц ата-аналарымен жұмыстыц негізгі 
багыттары көрсетілген: Отбасыныц психологиялық хал -  ақуалы, ақпараттық ортаныц 
қалыптасуы, біріккен пракгикалық шаралар, ата-аналардыц қолдап, көтермелеуі 
қарастырылып, нақгы ұсыныстар келтірілген.

Тірек создер: Ата-ана, бала, дарын, демалыс, ұйымдастыру, психолог.

Ата-аналармен жүмыс төрт багытта жүргізілуі тиіс:
1. Отбасының дарынды балага психологиялық қолдау көрсетуі
2. Ата-аналар үшін ақпараттық орталық қүру
3. Дарынды бала мен оның ата-анасымен бірлескен жүмыс жүргізу
4. Ата-аналарды мектеп көлемінде қолдау жэне мадақтау.
Енді осылардың эрқайсысына жеке тоқталып өтейік.
Отбасының дарынды балага психологиялық қолдау көрсетуі.
Талантты балалардың ата-аналармен жүмысының мақсаты -  олардың

өз балаларымен тыгыз қарым-қатынаста болуларын дамыту. Аталган жүмыс 
мыналарга багытталган:
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- дарынды баланы түсіну мүмкіндігін кеңейту;
- дарынды бала мен өздерінің қарым-қатынастарында рефлексняны 

жақсарту,
- баламен әрекеттесудегі жаңа дағдыларды тудыру,
- ата-аналардың баламен ынтымақтастығы мен серіктестігін 

қалыптастыру жэне дамыту.
Түтасымен алғанда ата-аналарға өз баласын қандай болса солай етіп 

қабылдауды үйрету, дарынды баладан дарынды ересек шығатынын, мүның 
еш қорқынышы жоқ екенін түсіндіру.

Психология-педагогикалық көмектің басты мақсаты дарынды 
балалардың ата-аналарына оны баласының қаншалықты дарын, талант болса 
да ең алымен оның БАЛА екендігін үғындыру.

Ақпараттық ортаны қүру.
Арнайы ата-аналар үшін «Менің балам - элемнің сегізінші кереметі» 

деген ата-аналар жнналысының циклі қүрастырылып, өткізілуге болады. 
Жнналыстың өту түрі эртүрлі болуы мүмкін, атап айсақ, дөңгелек үстел, 
конференцнялар, практикумдар, «шығармашылық жнынтық» т.б.

Ата-аналардың ой-өрісінің дамуы үшін «Дневник.ru» электронды 
күнделігінің де маңызы зор. «Күнделік» аясында «Оқуға үйрен» жэне «Жас 
зерттеушілер» деген екі топ қүрылады.

«Оқуға үйрен» тобының қатысушылары үшін оқу дағдыларын 
жетілдіру үшін арнайы тапсырмалар мен тренажерлер таңдалынып алынады. 
Бала мен оның ата-анасы белгілі бір дағдыны жүзеге асыру үшін керекті 
тапсырманы орындайды.

«Жас зерттеушілер» тобының қатысушылары көбінесе сынып 
отбасылары, оларға зерттеулер жүргізу қызықты деп саналады. Оларға 
қызықты тэжірибелерді үсынады, ата-аналармен балалар басқа да жас 
зерттеушілердің жүмыстарымен танысады. Ата-аналар өз балаларымен 
атқарған жүмыстарының қорытындысы бойынша есеп береді, өз ойларымен 
бөліседі.

Дарынды балалардың ата-аналарына келесідей үсыныстар беріледі:
1. Адал болыңдар. Барлық балалар өтірікке сезімтал келеді, ал дарынды 

балалар аса сезімтал келеді.
2. Баланың даму деңгейін бағалаңыз.
3. Үзақ түсіндірулер мен әңгімелесуден аулақ болыңыз.
4. Балада болған өзгерісті уақытында анықтауға тырысыңыз. Олар 

белгілі бір сүрақтарда немесе кейбір мінез-қүлықтан көрінуі мүмкін. Жэне 
дарындылықтың белгісі болуы да мүмкін. Баланың жеке түлғасын сыйлаңыз. 
Оған өз қызығушылығыңызды аудармаңыз.

6. Өз балаларыңның бойында мынандай қасиеттерді дамытыңыз: 
сенімділік, өзінің кемшіліктері мен жетіспейтін жақтарын анықтай алу жэне 
мойындау, мейірімділікке қүрмет, адалдық, шынайылық, шыдамдылық, өз 
күшіне сенім артуға жэне өз ісіне жауапкершілікпен қарауы, барлық жастагы 
адамдармен тез тіл табыса алуы жэне т.б.

Дарынды бала мен оның ата-анасымен бірлескен жүмыс жүргізу
Бірінші сынып оқушыларының ата-аналарымен жүмысты үйымдастыру 

ерекше көңіл бөлуді талап етеді. Балалардың шығармашылық жэне танымдық 
элеуетін дамыту жүмыстары жаз мезгілінде бірінші сыныптың алдында
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жүзеге асуы тиіс. Жаз -  тэрбиелеу мен білім берудің міндеттерін шешуге 
қолайлы кезең. Жазда баланы қалай дамыту, онымен бірге жаңадан нені 
көріп, нені білуге болатынын, қандай жаңалықтар ашу керектігін эрбір 
отбасы білуі керек.

Ата-аналарды баламен бірге отбасылық демалыс үйымдастыруға 
шақыру керек. Ата-аналармен эңгімелесе отырып, жаз айларының баланың 
танымдық қызығушылықтарын дамытуға қолайлы кезең екенін түсіндіру 
шарт. Мамыр айында өткен демалыста мүғалім ата-аналарды балаларымен 
жазды қалай өткізуге болатыны туралы әңгіме қозғауы керек. Ата-аналарға 
қыркүйек айында «Біздің ерекше жаз!» атты байқаудың өтетіні туралы 
хабарлау қажет.

Балалармен демалыс кезіне мынандай тақырыптар үсынылады:
- Менің айналамдағы қызықтар (фотосуретке түсіру, бірнэрсені салу, 

бақылау жүргізу).
- Бақшадағы сыйқыршы (бау-бақшада тэжірибелер жүргізу).
- Алыс елдерде .... (фоторепортаж).
- Кішкентай достарға саяхат (жэндіктерге бақылау жүргізу).
- Су асты қүпиялары (бақылау, суреттер салу, фоторепортаждар).
- Менің алгашқы тэжірибелерім.
Ата-аналарды табиғат бөлшектері ауа, су, қүм, күн, тас және т.б. 

қолдану тэжірибелерімен таныстыру. Олар демалысты түрлендіреді, мектеп 
оқушысының танымдық, көркем шығармашылық, эстетикалық жэне дене 
бітімінің дамуына үлкен ықпал етеді. Олардың өзіндік іс-эрекеттерін 
белсендендіреді.

Балалармен жазғы демалысты дүрыс өткізудің ережелері мен 
нүсқаулары жазғы демалыс айларының пайдалы, қызықты өтуіне көмегін 
тнгізеді.

Оқу жылының көлемінде балалар ата-аналарымен бірлескен түрде 
түрлі жобалар үйымдастырады, тақырыптық апталықтарда өз жобалары 
бойынша презентацнялар жасайды, оны қоргайды. Шығармашылық жэне 
танымдық деңгейлерін дамыту үшін ата-аналары балаларының түрлі 
байқауларға, сайыстарға қатысуларына көмек жасайды.

Ата-аналарды мектеп көлемінде қолдау жэне мадақтау
Ата-аналардың жүмысы мектеп тарапынан еленіп, қолдау тауып, 

мадақталып отыруы абзал. «Бізді танымал eткeндepдi мадактаймыз» атты 
мейрам үйымдастыруды үсынуға болады. Мектеп сахнасына оның Мэртебесі 
мен Атағын шығарған балалармен қоса, олардың ата-аналары да шығады. 
Ата-аналар үшін мектептің ғылымп-тэжірпбелік конференцнясында арнайы 
«Ата-ана университеттері» атты секция жүмыс істеуіне болады. Онда ата- 
аналар дарынды балалармен жүмыс жүргізуді тэжіриесімен бөліседі, ақыл- 
кеңес беріледі.

Баланыц түлғалық, интеллектуалдық дамуына ықпал ететін оның 
отбасы екені даусыз.

Арнайы үйымдастырылған жүмыстар жүйесі ата-аналардың қүқықтық 
жэне педагогикалық мэдениетін арттыруға, сонымен қатар қабілетті, 
дарынды балалардың іскерлік пен дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік 
береді.

Жалпы принциптер, эңгімелесу.
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Мектеп психологы мен ата-аналардың кеңесіп отыруы үлкен маңызға 
ие. Кеңесу барысында психолог ата-аналармен бірнеше рет қарым-қатынас 
жасайды: алдын-ала жазылу негізінде бірінші қысқа эңгімелесу болады, 
баланың даму тарихына қатысты эңгімелесу барысында, баланы тексеруде, 
ең соңында тексеру нэтижесі барысында кездеседі. Бүл кездесулердің 
эрқайсысы жалпы жэне арнайы міндеттеріне жэне өткізу белгілеріне ие. 
Психологтың ата-аналармен, баланың туыстарымен, мүгалімімен, 
тэрбиешісімен т.б жақындарымен жүмысының өзіндік ерекшелігі бар. 
Психолог-кеңесшінің бала жайында хабарласқан түлгалармен өзара қарым- 
қатынасының жалпы үстанымдарына тоқталамыз.

Бірінші міндетті тиімді нәтижелі жолы -  тексерілетін баланың ата- 
анасымен кеңесші - психолог өзінің іскерлігі арқылы сенімділік тудырып, 
ашық қарым-қатынас орната білу қажет. Сенімді қарым-қатынас негізінде сөз 
жоқ, сыйластық орнайды, ал қиындыққа түрткі болганды жагдайларды 
мойындау сияқты жайттарга бала проблемасына қатысты келген адамдар кез 
болады. Аяқ астынан қарым-қатынасты орнату кеңесшінің іскерлігіне 
байланысты, ол баланың ана-анасына өзінің қарым-қатынасқа ынталыгын, 
баладагы қиындықты жоюга деген ашық қызыгушылыгының жогарылыгын, 
терең білімін түсінуші ретінде корсете алуы тиіс. Бүндай қарым-қатынас ата- 
ананың қандай да болмасын эрекетіне тура жэне жанама сынмен қарауына 
сай келмейді. Оның педагогикалық қүзырлыгына күдік тудырады. Қайта 
байланыс жасаудың барлық қажетті түрлері баланың тексерілгеннен кейінгі 
жиынтық мәліметтерінен кейін орынды болып табылады. Сонымен қатар 
оның тексерісінің нэтижесі емдеудің ерекше түрін талап етеді. Бірінші 
кездесуде немқүрайлық білдіру ата-аналарда кеңесшінің эрекетін 
мақүлдамай, қорганыс реакциясын тудыруы мүмкін, проблеманы талқылауда 
ашық сөйлесу жолын жауып, қиындықтар тудырады. Сонымен қатар бірінші 
жэне екінші кездесуде ата-аналарга міндетті түрде арнайы ықылас білдіріліп 
жэне екі жақ та кеңестің мақсат пен міндеттерін үгынулары тиіс. Біздің 
еліміздің мүмкіндігінде психологиялық қызмет жаңа гана үйымдастырылып 
жатқанын есепке алу кажет, түргындардың психологиялық көмек алу 
тэжірибелері жоқ, көп ата-аналарда ол туралы дүрыс емес түжырымдар мен 
қорытындылар бар. Сол себепті ата-анамен екі бірінші кездесуде негізгі 
міндеттердің қүрылымдары мен кеңестің мақсат - міндеттері, тексерудің 
нәтижесі негізінде түзету жүмыстарын тагайындау қажеттігін үгындыру жэне 
бала проблемасының нәтижелерін бірігіп жэне жалгыз өзі гана сараптаудың 
формаларын қалыптастыру қажет. Арнайы кеңестерде баланы басқа да 
мамандарга кеңес алу үшін жіберуге багыттау да талап етіледі. Кез келген 
кеңес беру кезеңінде психолог өзінің қызыгушылық ынтасымен жэне жан- 
жақты проблеманы қарастырып, міндетті түрде ата-анасын ауыр жүктен, 
сезімнен босатуы тиіс. Олардың назарын проблеманың позитивті жагына 
аударып, оны шешудің мүмкін белсенді жолын қарастыруга іздеуге 
аудараганы жөн.

Психолог міндетті түрде баланың ата-анасын түзету багдарламасында 
кездейсоқ туатын кедергілер мен қиындықтар жайында ескертуі керек. 
Баланың ата-анасында проблеманы шешудің «жеңіл сиқырлы жолы» туралы 
ойдың тууына жол бермеу керек. Бүндай қатынас психолог көмегінің 
мүмкіндігінің алдын ала болжанып, орындалмай қалган жагдайда күйзеліске,
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көңіл қалушылыққа экелуі мүмкін. Баланың ата-анасына не мүгаліміне қажет 
болған жағдайда қайта кеңес беру психолог міндетіне кіреді. Тэжірибеде көп 
мөлшерде жэне үзақ мерзімді психотерапевтикалық жүмыстар кездеседі.

Тексеру жүмыстары жагдайды жан-жақты анықтаганнан кейін 
психологпен жүргізілетін эңгімелесу бірнеше мақсаттарды алга қояды:
1) баланың жалпы психикалық дамуын жүйелі талқылау, сонымен қатар, 
мінезін, қиындықты тудыратын жагдайдың деңгейі мен себебі, міндетті- 
нүсқалық болжау;

2) Нақты көмек беруде шара қолданудың бірлескен жоспары не арнайы 
түзету багдарламасы;

3) ата-ананың қиындықты өздерінің талқылауы, бала проблемасына 
олардың көзқарасы;

4) келесі кездесулерді жоспарлау (қажет болган жагдайда)
Американ авторларының бір қатары ата-ананың психологпен

қорытынды эңгімелесуінің негізгі төрт кезеңді анықтайды жэне оны өткізудің 
үйымдастырудың төмендегі жолдарын үсынады. Ата - анасының екеуімен 
бірге бір уақытта эңгімелесуді өткізу, бүл бала өмірінен жан-жақты нақты 
обьективті ақпарат алуга көмектеседі. Сонымен қатар бала тагдырына 
қатысты ата-анасының екеуіне де жауапкершілікті жүктейді.

Әңгімелесу басында бала проблемасын жэне оларды қызықтыратын 
сүрақтарды анықтауда ашық, еркін талқылаудың орнауына жагдай тугызу. 
Міндетті түрде бала қиындыгының тууына себеп болган жагдай жайындагы 
ойларын жэне оларды шешу қүралдары мен көмек беру жолдары, бала 
алдында қандай мақсат кою қажеттігі туралы, баланың назарын болашақта 
неге аудару қажет екендігі туралы көзкарастарын анықтау қажет. 
Әңгімелесудің екінші кезеңінде психологиялық тексерудің нэтижелерін 
хабарлау болжанады. Нақты деректер бала қиындыгына қатысты қате 
түжырымдарды жоюды. Баладагы қиындықтар туралы шынайы реалистік 
түжырымдарды өңдеуге аса белсенділік қажет. Бүдан кейін (үшінші кезеңде) 
эрекеттің арнайы багдарламасы талқыланады. Қорытынды эңгімелесуде бала 
проблемасына қатысты ата-анасының көзқарасы талқыланып, келесі 
кездесулердің жоспары қүрылады. Әңгімелесу барысында сыйластық, 
түсіністік, жылылықты таныту қажет. Әңгімелесудің артықшылыгы ата- 
аналар кеңесшіден алган ақпараттар мен нүсқаулықтар негізінде эрекет жасай 
алатынгымен багаланады. Тәжірибе көрсеткендей оңтайлы багалау 
кеңесшінің нақты тэрбиелік эрекеті мен ата-аналар өздерінің күштеріне деген 
сенімділіктеріне байланысты. Ата-аналардың эңгімелесуге дейінгі қате 
түжырымдарынан, қызметкерлер тэртіп бойынша жагымсыз түжырымдардан 
қоргану үшін бір эңгімелесудің жеткіліксіздігін ескеру керек. Ол үшін 
бірнеше кездесу кажет. Батыс елінің психологтары үйге баруды кең 
тэжірибелеуде, өйткені, ол шынайы орнатылган өзара қарым- қатынаста 
нақты жагдайды талқылауга мүмкіндік береді. Бірақ ата аналардың тобымен 
әр түрлі формадагы сабақтар эрекеттегі эдістер болып саналады.

Ата-аналардың түсінігінде дарынды балалардың да бала екенін, 
қалыптастыру, бірақ олар да өз жасындагы балалардың талап ететін 
қажеттіліктерді талап етеді. Үлкен қатер дүрыс тәрбие бермеуден көрінеді. 
Осыган байланысты кеңес беруде барлық проблемаларга қатысты жасына 
сэйкес даму процесіне байланысты мазмүнды негізгі сүрақтарды міндетті
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түрде қосу керек. Бар қиындықты жеңуге не орнын толтыруға арналған 
белсенділік баланың қажеттілігі мен жас ерекшелік қызығушылығының 
есебінде жүзеге аспауы керек. Бүл жағдайды түсіндіру ата - аналарға жэне 
балаға ауыр соққы, педагог кемшілігінің таралуына экелуі мүмкін. Кеңес 
беру үрдісінде психолог жүмысы проблеманы талқылау шеңберінде тоқтап 
қалмауы керек. Кеңесшінің маңызды міндеті бала жақындарындагы 
қорқыныш сезімдерін, күдіктерін сейілтіп, ата-анасының белгілі бір уақытта 
балага түсіністікпен қарап, шамадан тыс онымен айналысып, сезімталдыққа 
салынудың алдын алу. Психолог ата-аналардагы кінэ, қорқыныш 
сезімдерінің мүмкіндіктерді анықтай білуі тиіс. Алдын ала 
психотерапевтикалық эңгімелесу кеңесшінің ата-аналарга баланың жалпы 
түлагалық сипатын жэне оның проблемасын обьективті қабылдау, түсінуге, 
нәтижеге жетудің кең жэне жан-жақты жақтарын қарастыру мақсатына ие. 
Осыган байланысты ата-аналармен жүмыс жасаудың төмендегі жолдары 
үсынылады: баланы тексеруде алынган нақты нэтижені тыңгылықты талдау, 
бүл көп жагдайда кеңесші қорытындысына сендіруге үлкен назар аудартады; 
психологиялық сараптаманың ата-аналардың қолында болуы тиімді. 
Сараптама анық, түсінікті тілмен жазылган болу тиіс. Не ата-аналардың 
өздері қолмен қорытындылар мен нүсқауларды жазуы болашақта кеңестің 
нэтижелерін ойлануга, нақты көмек беру шараларын үйымдастыруга, іздеуге, 
жазылган қорытындылар негізінде олардың дүрыстыгын тексеруге, баланы 
бүдан кейінгі өмірінде қажетті болып табылады.

Психологтың дарынды балалардың ата-аналарымен жеке жүмысы.
Поллин Пепинский бірнеше пайдалы тэсілдерді нүсқау ретінде берген 

болатын, ата-аналар өз балаларына пайдалануга берулеріне болады:
1. Өз ойларыңды басқаларга түсінікті, олар білетін тілмен жеткіз, оны 

өзінікіндей қызмет көрсететіндей етіп қабылдасын.
2. Сынды басқа адамдарга тек көмек корсету мақсатында гана қолдану.
3. Үжымның басқа мүшелерінің принциптеріне, идеалдарына, 

қүндылықтарына қүрметпен қарайтынынды корсете біл.
4. Өзіңді агрессор ретінде қабылдатпауга тырыс, басқаларга өз 

намыстарын сақтауга мүмкіндік бер, оларды мүқият тыңда.
5. Белгілі бір уақыт көлемінде өзіндік еркіндігің үшін несие жина, 

басында өктем талапты қабылдаудан қорықпа.
6. Түлгаларга, мэртебе жетуге емес, тапсырмаларга зейін қой.
7. Жауабын өзгертуге, өзіңнің іс-эрекетіңнің тэсілін таңдап алу үшін 

уақыт факторын назарга ал.
Бүл тэсілдер дарынды бала түлгасына болсын, ересек адамга болсын 

жеке тэуелсіздікті сақтау мен топқа тәуелденудің арасындагы кикілжің мен 
қарама-қайшылықты тугызбас үшін аса қажет.

Торранс өз жүмысында дарынды балалрды тэрбиелеуге байланысты 
мынандай мэліметтер келтіреді:

Интеллектуалдық және шыгармашылық экспрессивті қабілеттерді көп 
уақыт бойы түншықтырып келу эмоционалдық қайшылыққа экеледі, тіпті 
невроз бен психоз да болуы мүмкін. Егер баланыц айналасындагылар оныц 
ынтасын дүрыс түсінбеген жагдайда, невроз үзақ уақыт бойы болуы да 
мүмкін.
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Оның шығармашылық энергиясына шектеу қойылғанда, ойлау 
мүгедектікке үшырайды. Дарынды болу дегеніміз тек тауқымет тарту деген 
сөз емес. Осындайда отбасы балаға психологиялық қорғаныс бола алады.

Гауеннің кейінгі шыққан еңбектерінде ата-аналарға кеңесі былайша 
берілген:

1. Бала ізденістері арылы қорқыныш сезімі туындағанда қайтып 
оралатын ауызша түрде қауіпсіз психологиялық база қүрыңыз.

2. Баланың шығармашылыққа қабілеттілігін қолдау көрсетіп отырыңыз, 
сэтсіздіктерге баламен бірге реніш көрсетіп отырыңыз, өкінетіндігіңізді 
білдіріңіз. Баланың шығармашылық еңбегін алдын ала бағалаудан қашыңыз 
(«бүл жаман емес, алайда, бүдан да жақсырақ болар еді, егер сен...» балаға 
оның туындысын калай етсе жақсаратыны туралы айтудың қажеті жоқ).

3. Баланың біртүрлі қызық ойларына шыдамды болыңыздар, олардың 
қызыққүмарлыгын, білуге қүмарлыгын, сүрақтары мен ойларын 
қүрметтеңіздер, қолпаштаңыздар жэне «шектен шыққан» сүрақтары болса да 
жауап беруге тырысып көріңіздер.

4. Баланы жалғыз қалдырып, өз ісімен айналысуға мүрша беріңіздер. 
Оған басшылық жасау шығармашылықты қнындатуы мүмкін. Балалардың 
тілегі мен мақсаты өздеріне ғана тнесілі, ата-аналар кеңесі баланың жеке 
өміріне ену болып есептеледі. Тіпті кішкентай дарынды балалардың өздері 
олардың шығармашылық ойлауларына дендеп еніп кеткен ата-аналарына 
қарсылық көрсетіп отырды.

5. Балаға өзінің қүндылықтар жүйесін қүруға көмектесіңіз.
6. Балаға адами қажеттіліктерін қанағаттандыруға көмектесіңіздер 

(қауіпсіздік сезімі, махаббат, өзіне жэне басқаларға деген қүрмет жэне т.б.).
7. Күдіктер мен көңіл қалушылықты жеңе білуге қол үшын беріңіз. Ол 

өз-өзінен мадақтау алсын, қүрдастарының пікірін елемесін, назарға алмасын. 
Сонымен қатар атақты адамдардың өмірбаянымен танысуға мүмкіндік 
беріңіз, ол өз күрес алаңында жалғыз емес екендігін үқтырыңыз.

8. Балаға оның кез келген сүрагына жауап бар екенін түсіндіріңіз. Бірақ 
ол үшін уақыт, оган шыдам керек. Бала интеллектуалдық қысыммен өмір 
сүріп үйренуі тніс.

9. Балага өзіндегі шыгармашылық түлганы багалауга үйретіңіз. Бірақ 
оның мінез-қүлқы белгілі бір шектен шықпауы керек.

10. Баланың өз-өзін тереңірек тануына көмектесіңіз, бір сэттік ойдан 
айырылып қалмайтындай болсын.

11. Балага ақылды авантюрист болуга көмектесіңіз. Шыгармашылық 
ізденісте ол өзінің сезімталдыгы мен қатерге бас тіге отырып, шынайы 
жаналық ашуы мүмкін.

12. Баланың жаңа шыгармашылық ізденісіне қолдау көрсетіңіз, ол 
қаншалықты сэтсіз болса да сынап-мінеуден аулақ болыңыз, оган 
мейірімділікпен қараңыз, бала ізденісті өзі үшін гана емес, өзі жақсы 
көретіндер үшін де жасайды.

13. Шыгармашылыққа қажетті атмосфера қалыптастырыңыз, баланы 
қогамның қаблдамауы, элеуметтік келеңсіздік, қүрдастарының негативті 
реакциясы сияқты жайттардан аластатуга себеп болыңыз. Оң шыгармашылық 
танымынан айырылган бала мүлде қажетсіз басқа жолга түсіп кетуі мүмкін.
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14. Балаңызға жасы да қабілеті де сай келетін компаньон тауып беріңіз. 
Мектеп жасындағы бала үшін өзімен жасты жэне жынысы бір баламен дос 
болуы қажет. Дарынды қыз өзіне үқсайтын баланы табу үшін жүздеген 
баламен танысуы мүмкін, алайда осы жүзінші үл бала болса, мәселе онымен 
бітпейді. Ата-аналарға барлық аймақты шарлап шығуға тура келеді, бүл 
баланы жалғыздықтың қоршауына қалдырғаннан гөрі жақсырақ.
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ЗЕРТТЕУ ЭКСПЕРИМЕНТТЕРІ НЕГІЗІНДЕ БОЛАШАҚ ФИЗИКА 
ПӘНІ М¥ҒАЛІМДЕРІНІҢ Қ¥ЗІРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Аннотация. Мақалада болашақ физика пәні мұғалімдерінің зертханалық жұмыстарды 
орындау үдерісінде кэсіптік құзіреттіліктерін қалыптастыру мәселесі қарастырылады.

Тірек сөздер: Педагогика, физика, мұгалімніц кэсіптік құзіреттілігі, зертханалық 
жұмыстар.

Қогамның жогары педагогикалық білімді мамандарга қоятын 
талаптары, қазіргі таңда күрделене түсуде. Жаңа қогам мүгалімі -  ол рухани 
адамгершілігі жогары, азаматтық жауапкершілігі мол, белсенді, жасампаз,
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жан-жақты білімді, кэсіби қүзыретті, теориялық білімін практикада жаңа 
педагогикалық технологиялармен жүзеге асыра алатын шебер болуы қажет.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан 
мемлекетгің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында «Білім жэне кэсіби машық - 
заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі 
бағдары. Бэсекеге қабілетті дамыған мемелекет болу үшін біз сауаттылығы 
жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек үрпақтың функционалдық 
сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», - деп атап көрсетті [1].

Оқытудың дэстүрлі жүйесінде білікті мамандар даярлайтын жоғары оқу 
орындарының басты мақсаты -  мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазіргі 
мақсат - әлемдік білім кеңестігіне ене отырып бэсекеге қабілетті түлга 
дайындауда адамның қүзырлылық қабілетіне бағдарланған білім беру 
жүйесін үсыну.

«Қүзыреттілік» үғымы бүгінгі күні оқыту үдерісінде білімді 
қолданудың ақырғы нэтижесі ретінде қарастырылуда. Оқыту үдерісінде 
«қүзыреттілік» үғымы студенттердің білімі мен тэжірибесін, дағдылары мен 
біліктерін белгілі бір мэселені шешуде қолдануы.

Қүзіреттілік тэсіл идеясы -  «қоғамға қандай, жеке түлғаға қандай білім 
қажет жэне ол қоғамның қандай қажетін өтей алацы» деген сүраққа жауап 
береді. Мүғалімнің қүзыреттілігін қалыптастыру -  бүгінгі білім беру 
саласының өзекті мэселелерінің бірі. Қүзырлылық тэсіл, білім сапасын 
арттыруды дэстүрлі тэсіл мен білім мазмүнын үлғайту арқылы шешудің 
арасындағы қарама-қайшылықтан туындаған дағдарыстан шығудың жолы 
ретінде қарастыруға болады. Бүл тэсіл білім берудің нэтижесіне басты орын 
береді. Оның сапасы алған білімнің көптігінен емес, сол білімді қолдана 
білумен маңызды [2].

Кәсіптік құзіреттілікті жетілдіруде болашақ физика пәні 
мүғалімдерімен жүргізілетін зертханалық жүмыстардың рөлі зор.

Студенттер зертханалық жүмыстарды жеткілікті жасайды. Бірақ 
олардың бәрі дайын түрде беріледі. Студенттер қысқаша теориямен танысып, 
қүрылғыны қосып, есептеулер жүргізеді. Бүл жағдайда қүзіреттіліктің дамуы 
туралы айтуға болмайды. Сондықтан студенттердің зертханалық 
жүмыстарды орындау кезінде қүзіреттілікті қалыптастыру есептерін шешетін 
эдістер мен формаларын табу қажет. Бүндай есептер эксперименттік жэне 
есептеуіш (эксперимент материалында түрғызылған) тапсырмалар кешенін 
қолдануда шығарылады. Есептің негізгі талабы зерттеуді жүргізу қажеттілігі 
болып табылады.

Эксперименттік тапсырмаларды орындау үдерісінде эдістемемізде 
қүзіреттілікті қалыптастыру қалай жүзеге асатындығын қарастырамыз.

Алдыңызда төрт түйіні бар «Қара жәшік», сонымен бірге қалта 
шамының батарейкасы жэне өлшеу шегі 6 В вольтметр бар. «Қара жэшікте» 
не орналасқан [3]?

Ескерту. Жэшікте 1-суретте көрсетілген тізбек, сүлба бар.
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1-сурет. «Қара жәшік» сүлбасы.

Эксперименттік есепті шешу кезіндегі зерттеушілік қызметтің 
кезеңдері:

1. Есептің берілген мэндерін талдау.
2. ЭҚК көздерінің жасырын сүлбасындағы тексеру идеяларының пайда 

болуы. Ереже бойынша, тексеру вольтметрді қораптың шығысына сағат тілі 
бағыты (немесе қарама-қарсы) бойынша қосуға экеледі. Бүл кезеңде 
студенттер қораптың ішінде ЭҚК-інің жоқ екеніне көз жеткізеді.

3. Қорапта қандай элементтер (резисторлар, диодтар, конденсаторлар) 
бар екенін анықтау. Мысалы, берілген элементтерді сүлбаның периметрі 
бойынша шығыс аралықтарын тексеру идеясы пайда болады.

Бүл үшін батарейканы жэне вольтметрді 1 және 2 түйіндерге қосып, ток 
мәнін бақылаймыз, батарейканың полярлығын ауыстырып, токтың мэні 1-2 
бөліктерде жоқ екендігін бақылаймыз. Уақыт өте келе, ток күші өзгермейді, 
демек бүл бөлікте конденсатор да жоқ. Осыдан қара жэшіктің барлық 
шығыстарын жүп-жүбымен тексеріп, онда резисторлардың бар екеніне көз 
жеткіземіз.

4. Тізбектегі элементтер санын анықтау.
Жүмысты орындау барысында оқытушы жэшікте қарапайым сүлбаның 

бар екендігін туралы талқы жүргізеді. Студенттер өздігінен сүлбаның екі 
элементтен түратындығы туралы қорытындыға келеміз.

5. Үсынылған сүлбаға зерттеу жүргізу алгорнтмі таңдалады.
Жәшікте екі резнстордың орналасқаны анық болғаннан кейін зерттеу

жүрзізу алгорнтмі мынадай эрекеттерден түрады:
1) Батарейка 1-2 түйіндерге қосылады (1-сурет). Вольтметр жәшік 

түйіндеріне кезектесе қосылады, барлық мүмкін нүсқалар үсынылады. 
Нэтнжелерді талдай келе, орындаушылар кесте қүрады (1-кесте).

2) Сосы батарейка 3-4 түйіндерге қосылады (1-сурет). Вольтметр 
жэшік түйіндеріне кезектесе қосылады, барлық мүмкін нүсқалар үсынылады, 
зерттеу нэтнжесінің екінші кестесі қүрылады (2-кесте).

3) Батарейканы 1-3 түйіндерге қосқан кезде вольметрдің көрсетуі 
нөлге тең болады.

4) Батарейканы 2-4 түйіндерге қосқанда да вольметрдің көрсетуі 
нөлге тең.

1-кесте.
Байланыс

нөмері
1 2 3 4

1 Uo Uo/2 Uo
2 Uo Uo/2 o
3 Uo/2 Uo/2 Uo/2
4 Uo o Uo/2
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6. Зерттеу нәтижелерін талдау.
Сүлбаның қарапайымдылығын ескере отырып, студенттер қара 

жәшіктегі резисторлардың бірдей екендігіне көз жеткізеді. Ары қарай 
кедергілер комбинациясын таңдап жэне кестедегі мэндерді салыстырып, тек 
дүрыс сүлба таңдалады.

7. Жалпы қорытынды: Шешімдерін қорғау үшін нәтижелерді 
безендіру маңызды болып табылады. Ол үшін оқытушы нэтижелерді 
безендіру қажеттіліктерінің шартын қүруы қажет.

8. Есепті талқылау, жасаған жүмысты қорғау, мүмкін қателерді 
түзету.

Зерттеуді жүргізу кезіндегі эрекеттер кілттік қүзіреттіліктің 
қалыптасуына алып келеді (2-кесте).

2-кесте.
Байланыс

нөмері
1 2 3 4

1 U0/2 0 U0/2
2 U0/2 U0 0
3 0 U0 U0
4 U0/2 0 U0

Кілттік қүзіреттілікке ресурстар, технология, ақпарат, жүйелер, өзара 
қатынастар жатады.

Ресурстар:
- Зерттеу жүмысының тэсілдерін таңдайды.
- Эксперимент жүргізу үшін қандай материалдар қажеттігін 

жоспарлайды (есепті шешудің бір тәсілін таңдайды).
Технология:
- Әртүрлі технологиялармен жүмыс істейді, эксперимент кезінде 

оқушы технологияны өзі таңдайды; тапсырманы орындау үшін технологияны 
қолданады; қүралдарды қолданып, ондагы кемшіліктерді түзетеді.

Ақпарат:
- Зерттеушілік қызмет кезінде ақпараттарды өндейді жэне қолданады 

(ақпаратты табады және багалайды; ақпаратты үйымдастырады жэне 
сақтайды).

Жүйелер:
- Кешенді өзара байланыстар (олардың эрекеттерін бақылайды және 

түзетеді, жүйелерді тудырады жэне жасайды). Алынган нэтижелерді 
талдайды.

Өзара қатынастар:
- Басқа адамдармен жүмыс жасайды (топқа қатысады; жаңа дагдыга 

оқытады; көшбасшылыққа алады; алынган нэтижелерді талқылайды, 
қателіктерді бақылайды) [4].

Жүргізілген талдаулардан оқушылар жаңа білімді бүрынгымен 
біріктіре отырып жэне ақпараттың жаңа мазмүнга қолданбалылыгы мен 
қолайлылыгын қарастыра отырып, белгісізден белгіліге қарай жүретін 
ақпарат пен идеяның маңыздылыгы жөнінде шешім қабылдайды. Оқушылар
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жаңа идеяны қабылдайды, ескі мен жаңаны үштастырады, ойлау қабілетін 
кеңейтіп, не түсінгенін анықтайды.

Технологияны қолдану үдерісінде алынған нэтижелердің негізінде 
мынадай қорытынды жасауға болады: эксперименттік есептер кешенін 
жүйелі қолдану болашақ үстаздың қүзіреттілігін қалыптастыруға септігін 
тигізеді. Бүл өз кезегінде эдістемені кеңінен қолдану мүмкіндіктері болып 
табылады. Қүзіреттіліктің ара қарай танылуы жас маманға мынадай 
міндеттерді шешуге мүмкіндік береді:

- кәсіптік оқыту;
- дарынды балалармен жүмыс жасау, мысалы олимпиадаға дайындау;
- оқытудың зерттеушілік эдісінде жүмыс жасайтын оқушылар үшін 

жағдай жасау;
- физикалық экспериментті модернизациялау;
- практикамен байланысты білім алумен бірге оқытудың продуктивті 

технологиясымен қамтамасыз ету.

Әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан- 

2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, 14 желтоқсан, 2012 ж.

2. Крысанова О. А. Ситуационный подход к формированию 
профессиональной компетентности будущего учителя физики в 
инновационной деятельности // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State 
Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 1 (91). С. 28-34.

3. Слободецкий И.Ш., Орлов В.А. Всесоюзные олимпиады по физике: 
Пособие для учащихся 8-10 кл.сред.школы.М.1982.

4. Скрипко 3. А., Тютерев В. Г., Бармашова А. С. Знание как основа 
формирования профессиональной компетентности // Вестн. Томского гос. 
пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 13 (115). С. 
174-177.

Ж. С. Сырым, Г.Ш. Кажмуханова, Д.Ж. Мустакова 
Формирование компетентностей будущих учителей физики на основе исследовательских

экспериментов
Рассматривается необходимость формирования профессиональной компетентности 

будущих учителей физики в процессе выполнения лабораторных работ по физике.
Ключевые слова: Педагогика, физика, профессиональная компетентность учителя, 

лабораторные работы.

ZH. Syrym, G. Kazhmuhanova, D. Mustakova 
Formation of competence of future teachers of physics based research experiments

In the article the need of formation of professional competence of future teachers of physics in 
the laboratory work in physics.

Key words: Pedagogics, physics, professional competence of the teacher, laboratory works.

49



Жа&ар.шм. 1- 2014 ^ .

УДК 371.64/.69(o45)

Сергеева А.М. -  г.г.к., Қ. Жүбанов атындагы 
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Тоңпанов Е.А. -  г.ғ.к., I. Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университеті 

Шумақова Г.Ж. -  педагогика және психология магистрі Қ. Жүбанов 
атындагы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Калиева Ә. -  М.Өтемісов атындагы БҚМУ магистранты
E-mail: aiko-sm@mail.ru

«MACROMEDIA FLASH» ЖӘНЕ «3DS MAX» 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫМЕН ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚЫТУ ҚУРАЛДАРЫН 

ҚУРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АСТАРЫ

Аннотация. Мақалада қазіргі заманға сай сапалы білім берудегі озық технология, 
оқытудың «Macromedia flash» және «3ds max» бағдарламаларымен элекгронды оқыту 
құралдарын құрудың эдістемелік астары баса назарға алынган.

Тірек сөздер: интербелсенділік, ақпарат, инновациялық технология, география пәнін 
оқыту, мультимедиа, географиялық ақпараттар жүйе, интербелсенді карталар.

Интербелсенділікті үсыну мультимедиа -  қүралдардың ең маңызды 
артықшылықтарының бірі. Интербелсенділікті оқушы белгілі бір шекте, 
өзгерістер енгізу, жүмыс істеу барысында алынган нэтижелерді тексеру, 
пайдаланушының нақты тапсырысына сэйкес багдарламаның сүранысына 
жауап беру сияқты үсынылган ақпараттарды басқару мүмкінділігінің болуы 
дэлелдейді. Жеке пайдаланушылардың оқу материалдарын беру мерзімін, 
қайталаудың санын басқада өлшемдерін белгілей алуы мультимедия- 
технологиялардың икемділігін көрсетеді. Мультимедиа-технологиялар 
ақпараттардың көптеген түрлерін ой елегінен өткізіп, үйлесімді 
қүрамдасутыруга мүмкіндік береді. Олардың қатарына компьютердің 
көмегімен түрлендіріп үсынылатын фотосуреттер мен карталар, дауысты 
дыбыстық жазулар, бейнефильмдер және күрделі бейненэтижелер, 
анимациялар мен анимациялық иммитациялар жатады.

Мультимедиа -  бүл графиктік кескінді бейнелі қозгалысқа келтіріп 
дыбыстық нэтиже берілген қарапайым ақпараттарды интелектуалдық 
режимге біріктіруге мүмкіндік беретін оқыту қүралы. Кейде оны 
интербелсенді багдарламамен басқару арқылы жүретін визуальды жэне 
аудионэтиженің өзара эрекеті деп те атайды. «Мультимедиа» терминін 
(multimedia) қазақ тіліне «көп орта» кейде «көп тасымалдаушы» деп аударуга 
болады [1, 81 б.].

Мультимедиа-нысандар мен үрдістерді фотосуреттің, бейненің, 
графиктің, анимацияның дыбыстың дэстүрлі мәтіндік сипаттамамен 
үйлестіріп интербелсенді багдарламамен басқару арқылы қазіргі кезде белгілі 
электронды корсету қүралдарымен үсыну. Мультимедианың басқа оқыту 
қүралдарынан сандық жэне сапалық артықшылыгы бар. Жаңа сапалық 
артықшылыгы мен мүмкіндіктеріне тікелей аудиовизуальды корсету 
барысында кескінді бейнені қозгалысқа келтіріп, сөзбен көркемдеуді 
жатқызуга болады. Сандық артықшылыгын мультимедиалық ортаның
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ақпараттық тығыздығы біршама жогары болуы айқындайды. Көптеген 
адамдар естіген сөздерінің 15%-ын жэне көргендерінің 25%-ын есте сақтай 
алатындықтан ақпаратқа қаныққан мультимедиалық оқыту қүралдарын көру 
оқушылардың назарын аудартуга жэне көрген қүбылыстар мен үрдістерді 
белсенді түрде талдау арқылы өтілетін оқу материалдарын есте сақтауга, 
терең меңгерулеріне мүмкіндік береді [2, 51 б.]. Міне осы мэселе ыңгайлы 
мэтіндік түрдегі бейнеақпараттардың интербелсенді элементтерін қүрып, 
мультимедиа оқыту қүралдарына енгізу ыргақты ақпараттар агынын терең 
түсіиіи меңгертуге қолжеткізуге жагдай тудырады.

Мультимедиа технология ортасын пайдалану өрте зор дидактикалық 
мүмкіндігі бар виртуалды шындықта қүрылган белсенді эрекеттетін болатын 
динамикалық күйдегі көрнекі қүралдарды мультимедиа-технология ортасына 
енгізу мүқият исихологиялық-иедагогикалық сараптаулар жүргізуді қажет 
етеді. Бүл технологияның ерекшелігі бізді қоршаган әлемнің шындыгын 
экранда бейнелеу мультимедиа өнімді пайдаланушы оқушылардың көз 
алдында жүреді.

Мультимедианы пайдалану оқушыларга оқу материалдарымен жүмыс 
істеу арқылы ақпараттық технологиялық қүралдардың мүмкіндігіне сүйеніп, 
эріптестерімен бірлесе отырып білім беру үрдісіне белсене араласа алуына 
мүмкіндік туады. Мультимедиа қүралдарды пайдалануга байланысты 
оқушылардың пән аралық ойлаулары белсенді дамиды. Атап айтсақ, 6 
сыныпта «План жэне карта» тақырыбын өту барысында 1800 артық 
бүрыштарды дүрыс өлшеу, масштабты анықтау, графиктерді дүрыс сызу 
ережелері туралы жан-жақты түсінік берілген математика пәнінің электронды 
оқулыгын пайдалануга болады. Аталган материалдар «Жергілікті жерді 
багдарлау», «Азимут», «Көкжиектің негізгі жэне аралық түстары» 
түсініктерін жақсы меңгертіп, «Климаттық диаграммаларды» қүру мақсатын 
көздейтін сарамандық жүмысты орындауга көмектесетіндіктен оқу- 
танымдық маңызы зор.

Мультимедиа қүралдары оқушылардың назарын географиялық 
нысандар мен қүбылыстарды танып білуге олардың арасындагы бір ізді 
себеп-салдарлы байланыстарга аударуга, оқытылатын материалдарды жақсы 
меңгеруге мүмкіндік береді.

Электронды оқулықтар мен мультимедиа оқыту қүралдарын пайдалану 
9 сыныпта өтетін Қазақстанның экономикалық жэне элеуметтік географиясы 
пэнінде «Қазақстанның шаруашылыгының салалық қүрамы», «Отын- 
энергетика кешені», «Қара металлургияның энергия өндірістік циклдары», 
«Географиялық еңбек бөлнісі», «Сала аралық жэне сала ішілік өндірістік 
байланыстар», «Табигаттың адамдардың шаруашылық эрекетінен өзгеруі» 
сияқты шаруашылық салаларының технологиялық тізбектері мен табигат пен 
адам қогамында жүретін экологиялық мэселелердің туу себептерін ашып 
көрсетіп, шаруашылық салаларының өзара байланысын терең меңгертіп, 
мотивациясын оятуда маңызы зор.

Компютерлік технологиялардың көмегімен эртүрлі дайын электронды 
қабықтарда өз бетімен дайындалган тест сүрақтары арқылы сабақта 
оқушылардың білімі мен іскерлік дагдыларын тексеріп багалауга да болады.
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Жеке презентациялар мен Web -  сайттар қүрып оларды сабақта 
пайдалану арқылы оқушылардың география пэніне деген 
қызыгушылықтарын арттырып, ой-өрістерін кеңейтуге болады.

Сапалы мультимедиа-қүралдарды пайдалану оқу үрдісінің бір қатар 
астарына жагымды эсер ете алады деген қорытынды шыгаруга мүмкіндік 
береді. Осыган орай мультимедиа былай эсер етеді:

1. Ақпараттарды қабылдап, оларды түсіну сияқты оқытудың 
когнитивтік астарына;

2. Оқушылардың уэжін арттыруга;
3. Оқушылардың үжымдық танымын қалыптастыруга мүмкіндік 

беретін бірлесе оқу жүмыстарын атқару дагдыларын қалыптастыруга;
4. Оқушыларды оқуга тереңінен қарап, оқитын оқу материалдарын 

жақсы түсінуіне.
Сонымен қатар, жалпы білім беретін орта мектептерде мультимедиа- 

қүралдарды пайдаланудың төменде көрсетілген артықшылықтарына 
мыналарды жатқызуга болады:

- оқу үрдісінің барысында бірнеше сезім мүшелеріне эсер ететін 
қүрамдасқан ақпараттарды үсыну есебінен бірден оқушылардың бірнеше 
қабылдау арналарын пайдалану мүмкіндігінің болуы;

- табигатта жүретін күрделі үрдістермен қүбылыстарды шынайы уақыт 
жагдайында үлгілеу мүмкіндігі;

- үрдістерді динамикалық күйде үсынудың есебінен абстрактілі 
ақпараттарды визуальдау арқылы;

- макро жэне микро элемдегі нысандар мен үрдістерді визуальдау 
арқылы көрсету;

- оқылатын материалдарды оқу, қогамдық жэне тарихи түргыдан кең 
көлемді қарастыру арқылы білімнің когнитивті қүрылымы мен оқушылардың 
оны түрлендіру дагдыларын дамыту мүмкіндіктерінің болуы.

Қазіргі мультимедиа-қүралдар эр түрлі ақпараттарды өңдеуге 
мүмкіндік беретін ең соңгы үлгідегі прогрессивті техникалық 
инновацияларды пайдалану жаңа деңгейдегі білім беру технология оларды 
енгізуге мүмкіндік береді. Солардың ішіндегі жалпыга бірдей орта білім 
беретін мектептерде қолданылатын жүмыс істеу багыты «виртуальды 
шындық» технологиясына негізделген эр түрлі үлгілеу қүралы жатады.

География пэнін оқыту барысында қолданылатын виртуальды 
нысандар мен үрдістерге нақты бар немесе нысандар мен қүбылыстардың 
абстрактілі бейнесінің электронды үлгілері жатады. «Виртуальды шындық» -  
дыбыстық, көру, ақпараттың басқа да түрлерін ойша үсынылатын 
пайдаланушының көлемді виртуальды кеңістікке кіріп, осы кеңістік шегіндегі 
шынайы уақытта нысанга қатысты қозгалуын қамтамасыз ететін арнайы 
багдарламалық ортада үлгіленген мультимедиа-қүрал [3, 49 б.].

«Виртуальды шындық» жүйелері адамның ортамен «тікелей» тура 
байланысын қамтамасыз етеді. Олардың біршама жетілген түрлерінде 
пайдаланушы нысанды қолдарымен үстап көру мүмкіндігі болады. Басқа 
жагдайда термометр, барометр, гигрометр, анемометр, түсбагдар, флюгер 
сияқты приборлардың үш өлшемде қүрылган үлгілерін төңкеріп, өлшеу 
жүмыстарын жүргізе алады. Мектептерде мүндай мультимедиа-қүралдарды 
пайдалану алынатын ақпараттарды қабылдау, түсіну тетіктері мен оқу
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үрдісіне сапалық өзгерістер енгізеді. Бүл жағдайда ақпараттарды қабылдау 
көру, есту гана емес басқада сенсорлық жүйелердің көмегімен жүзеге 
асырылатындықтан, оқытудың көрнекілік қагидасын жаңа деңгейге көтеруге 
мүмкіндік береді.

«Виртуальды шындық» жүйесімен ақпараттар бейнелі, көрнекі іс- 
эрекетті түрде үсынылатындықтан, оларды қабылдап ой елегінен өткізудің 
теориялық жэне тэжірибелік маңызы зор. Динамикалық күйдегі символды 
бейнелі ақпараттарды қабылдау жеңіл болғандықтан, тэжірибелік ойлау 
теориялыққа қарағанда көп күш жүмсауды қажет етпейді. Сондықтан 
виртуальды шындық технологиясын пайдалана отырып қүрылған 
компьютерлік технологиялық қүралдар оқу үрдісі барысында оқу 
материалдарын жеңіл меңгертуді қамтамасыз етеді. Бірақ виртуальды 
шындық жүйесінің деңгейі артқан сайын оны қолданып, мультимедиа оқыту 
қүралдарына жүмсалатын еңбектің мөлшері де артумен қатар ақпаратты 
мүғалімдер мен оқушыларға қолжетімді жетілдірілген техникалық 
қүралдармен корсету қажет болатынын ескеру керек. «Виртуальды шындық» 
жүйесімен қүрылған мультимедиа оқыту қүралдарын қүру бағдарламалық 
ортаның мүмкіндіктерін ескерумен қатар оқытудың дидактикалық 
қағидаларына негізделеді [4, 2-3 б.].

Олар өздерінің зерттеулерінде компьютерді пайдалану тиімділігі мен 
бағдарламалық ортаның мультимедиа оқыту қүралдарын қүрудағы маңызын 
жан-жақты ашып көрсетіп, оларға талдау жасаған.

Ақпараттық-қатынастық технологияларды енгізу, оқу үрдісін 
ақпараттандыру саласы бойынша Ресейдің танымал ғалымдары И. Роберт, 
А. Кузнецов, Т. Сергеева өз зерттеулерінде төменде көрсетілген аса маңызды 
әдістемелік мақсаттарды ашып көрсетеді:

S  оқушылардың жас ерекшеліктері мен қабылдау мүмкіндіктерін 
ескеріп даралап немесе саралап оқыту;

S  алган білім мен қалыптасқан іскерлік-дагдыларды бақылауды кері 
байланысы мен нэтижесін багалауды болжау арқылы жүзеге асыру;

S  өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі түзету;
S  материалды үсынудың техникалық жэне графиктік кескіндері;
S  зерттелетін үрдістерді үлгілеу;
S  ақпараттық деректер қорын қүру мен пайдалану, ақпарат желісіне 

қатынасу;
S  оқушының логикалық ойлау жэне шыгармашылық қабілетін 

дамытуға негіз болатын оқытудың уәжін күшейту;
S  оқушыларды оқу материалын игеру стратегиясымен қаруландыру.
Географиялық оқу материалдарын дэстүрлі ақпараттық-қатынастық 

технология қүралдарын пайдаланып оқытудың төменда көрсетілген бірқатар 
артықшылыгы бар:

1) ақпаратты кескінді-бейнелі түрде үсынылуы;
2) бейнелердің динамикалық сипатта болуы;
3) эрекеттерді бірнеше рет қайталау жэне басқару;
4) оқыту барысында жеке жагдайлардың ескерілуі;
5) оқытудың репродуктивті гана емес, өзекті эдістерін де пайдалану 

мүмкіндігі.
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Өкінішке орай, компьютерлік оқытудың осы мүмкіндіктерінің көбі 
мүғалімдердің қолында бар көптеген бағдарламалық өнімдерде элі де толық 
пайдаланылмай келеді. Көп жағдайда компьютер әлі де жаттықтырушы 
немесе жаңа материалды түсіндіргенде мүғалімнің «орынбасары» ретінде 
қолданылады. Бүл қорытындыны автор дың 9 сыныпта оқытылатын 
Қазақстанның экономикалық жэне элеуметтік геоографиясы пэнінде 
«Қазақстанның табиғат жағдайлары мен табиғат байлықтары», 
«Қазақстанның металлургия кешені», «Отын-энергетика кешені», «Химия 
өиеркэсібі» тақырыптарын оқыту барысында ақпараттық-қатынастық 
технологияиы еигізуге мүмкіидік беретін мультимедиа оқыту қүралдарыи 
қүрып оларды орта мектепте де іс жүзінде пайдалануы дэлелдейді.

Барлық дидактикалық ақпараттық қүралдар оқу-танымдық, сонымен 
қатар, көркем-эстетикалық міидеттерді шешуді көздейтіи екіжақты қызмет 
атқарады. Оиың соңғысы оқу ортасында иитербелсеиді оқыту қүралдарыиың 
дидактикалық қызметіне бағыиады. Атап айтсақ, дидактикалық ақпараттық 
қүралдарды қүру барысында теориялық түрғыдан жалпы дидактикалық жэне 
дыбыстық, фото, кино, бейне, мультимедиа материалдарды жасауға 
қойылатын көркем-эстетикалық талаптар ескеріледі.

Дидактикалық ақпараттық қүралдарды қүру барысында көрсетілетін 
қүбылыстар мен үрдістерді бейнелеу барысында интербелсенді оқыту 
қүралдарының қасиеті мен қызметі, сонымен қатар пайдалану жағдайы, 
кешенді пайдалану мүмкіндіктері мен басқа оқыту қүралдарымен қарым- 
қатынаста болу ерекшеліктері ескеріледі.

Географияны оқытуда заман талабына сэйкес көрнекілікті 
пайдаланудың дидактикалық қағидаларын жүзеге асыру интербелсенді 
карталар мен мультимедиа оқыту қүралдарымен жүйелі түрде жүмыс істеуді 
талап етеді.

Интербелсенді карталар мен мультимедиа цүралдардыц оқушыларды 
операциялық әрекетке жүмылдыруды цамтамасыз ету қызметі. Бүл қызмет 
мультимедиа оқу материаларымен іс жүзінде жүмыс істеу, локальды 
климаттық кестелерді қүрып, табиғат пен қоғамдағы элеуметтік- 
экономикалық қүбылыстар мен үрдістерді көздерімен көріп талдау арқылы 
тэжірибелік іскерлік-дағдыларды қалыптастыру барысында көрініс табады. 
Аталған қызметті жүзеге асыру үшін оқушылардың электронды оқулықтың 
гипермэтінімен, мультимедиа оқу материалдарымен, алған білімді тексеріп 
бағалауға мүмкіндік беретін тест тапсырмаларымен жүмыс істету 
дағдыларын қалыптастыру мэселелеріне зор мән беру қажет [5, 81 б.].

Интербелсенді карталар мен мультимедиа оцыту цүралдарының 
тәрбиелік цызметі. Мүғалімнің интербелсенді карталар мен мультимедиа 
оқыту қүралдарымен жүмысты дүрыс үйымдастырып, оқушыларды ой 
эрекетіне жүмылдыру мэнерлі сөйлеуге үйретіп, олардың сезімі мене 
эмоциялық әрекетерін арттырады. Оқушылардың оқу-тэрбие үрдісіне 
интербелсенді оқыту қүралдарымен жүмыс істеуге негізделген 
тапсырмаларды енгізу арқылы мүғалім экологиялық, эстетикалық тэрбие 
беріп, үлттық байлықты тиімді пайдаланып үнемдеуге үйрету мәселелерін 
шешуге мүмкіндік береді.

ГАЖ негізделіп қүрылған интербелсенді карталар мен мультимедиа 
оқыту қүралдарымен жүргізілетін кешенді оқу жүмыстарының маңызды
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міндеттерінің бірі қазіргі кездегі кэсіби білім беру арқылы оларды оқып 
түсінуге графиктік кестелер мен диаграммалар қүру дағдыларын 
қалыптастыру болып табылады. Мектеп географиясының мазмүны білім 
берумен қатар оқушылардың шығармашылық ой-эрекетін ынталандыратын 
іскерлік дағдыларды қалыптастыру мэселелерін қамты тиіс. Оқушыларға 
эмоционалды ықпал ету арқылы оларды карталар мен көрнекі қүралдарға 
негізделіп бағалау эрекеттеріне жүмылдыру қажет.

Интербелсенді карталар мен мультимедиа оцыту цүралдарының 
дамыту цызметі. Электронды оқулықтар мен мультимедиа оқыту 
қүралдарын жүйелі түрде пайдаланып өзекті жағдайлар тудырып оларға 
талдау жасау оқушылардың ақыл ойларын дамытуға мүмкіндік береді. 
Дамыту қызметін мультимедиа оқыту қүралдарымеи түрақты түрде белсеиді 
жүмыс істеу, берілетіи тапсырмаларды біртіидеи күрделеидіру арқылы 
жүзеге асырылады. Иитербелсеиді карталар мен мультимедиа оқыту 
қүралдарымеи жүйелі түрде жүмыс істеу арқылы ақыл-ой эрекеттеріи 
дамытудың нысандар мен қүбылыстарды оқып-үйренудің бастапқы кезеңінде 
оқушылардың қызығушылығын ояту, олардың түзілуіне эсер ететін орта 
жағдайларын анықтау, екінші кезеңінде белгілі бір қүбылыстарға бақылау 
жүргізу, нэтижелерін талдау, синтездеп ой қорытындыларын шығару 
тэсілдерін меңгертуді қажет етеді. Оқушылардың бүл кезеңдегі жүмысы 
тапсырмаларды белгілі бір алдын-ала жоспарланған үлгісі бойынша 
орындауды талап етеді. Интербелсенді карталар мен мультимедиа оқыту 
қүралдарымен жүмыс істеу дагдыларын меңгергеннен кейін ғана келесі 
үшінші кезеңде өз беттерімен шығармашылық ой эрекеттеріне жүмыла 
отырып алдыға қойған оқу міндетін өз беттерімен шешуге кіріседі.

Интербелсенді карталар мен мультимедиа оцыту цүралдарының 
ацпараттыц цызметі. белгілі бір дэрежеде ақпараттар сақталған 
«Macromedia Flesh», «3ds max» компьютерлік бағдарламаларымен қүрылған 
динамикалық күйдегі шағын бейне фильмдер мен географиялық ақпараттар 
жүйесі (ГАЖ) негізінде жасалған интербелсенді тақырыптық карталарды 
жүйелі түрде пайдалану арқылы жүзеге асырылады [6, 41 б.].

Ақпараттық қызмет географиялық ақпараттарды еркін меңгеріп, 
төмендегі білім мен іскерлік-дагдылар кешенін оқушыларға меңгерту арқылы 
жүзеге асырылады: сипаттауды қажет ететін оқу материалдарын айқын, 
бейнелі, эрі тартымды жеткізе білу; күрделі географиялық үрдістер мен 
қүбылыстарды нақты, дэлелді, анық түсіндіре отырып сипаттама беру; оқу 
материалдарының қажеттілерін іріктеп алып, теорияның негізгі ережелерін 
көрнекі қүралдардың көмегімен дэйекті дэлелдемелер келтіру арқылы бір- 
бірімен тығыз байланысқан қатаң логикалық сызбаға негізделіп жеткізуі; оқу 
материалдарының мазмүнын ашып, ой қорытындыларын шығаруды білімді 
меңгертудің индуктивтік және дедуктивтік жолына сүйене отырып қүрып, 
ой-эрекетінің бір ізділігін айқындау; оқытылатын нысандар мен 
қүбылыстардың арасындағы басты байланыстар мен заңдылықтарды табу; 
географиялық картаны жан-жақты меңгеріп, ондағы кескінделген 
нысандарды көрсетіп, шартты белгілерінің көмегімен оқи білу; негізгі оқыту 
қүралдарын біліп, оқу ақпараттарын жеткізу үшін оларды қолдана білу.

Интербелсенді карталар мен мультимедиа оцыту цүралдарының 
үйымдастыру цызметі. Интербелсенді оқыту қүралдарының үйымдастыру
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қызметіи жүзеге асыру электронды оқулықтар мен интербелсенді 
мультимедиа оқыту қүралдарыида берілгеи ақпаратты талдап, география 
сабақтарыида карталар мен мультимедиа оқыту қүралдарыи пайдалану 
жүмыстарыи үйымдастыру ерекшеліктеріие байланысты олар өздік иемесе 
сарамаидық жүмыстарды, жаттығулар меи үй таисырмасыи орыидау рөліи 
атқаруы атқарады. Бүл рөлдердің барлығы табиғи жэие элеуметтік- 
экоиомикалық иысаидар меи қүбылыстардың ориаласуы жөиіидегі 
кеңістіктік үғымдар меи түсіиіктерді қалыитастыруды көздейтіи географияны 
оқытудың жалиы мақсатыиа бағыиады (1-сурет).

1 сурет - Интербелсенді карталар мен мультимедиа оқыту қүралдарының атқаратын
қызыметтеріне қарай жіктеу

Уваров А.Ю. иитербелсеиді карталар мен электронды мультимедиа 
оқыту қүралдарыиың оқу қызметіиің төмеидегі түрлеріи ашыи көрсетті:

- оқып-үйренуді талаи ететіи белгілі бір оқу мэселелеріие шешуге 
бғытталғаи бағдарлы интербелсенді карталар мен электронды мультимедиа 
оқыту қүралдары;

- мэтіиді дайыидау және ақиараттық-іздеу жүйелеріи, деректер 
базаларыи қамтитын иысаидық ортамеи жүмыс істеудің бірқатар эрекетіи 
жүзеге асыруға бағытталғаи нысандық-бағдарлы иитербелсеиді карталар меи 
электронды мультимедиа оқыту қүралдары;

- оқыту технологияларының барлық элемеиттеріи қамтитыи бірқатар 
пәндік ортамеи жүмыс істеуге бағытталғаи пәндік-бағдарлы иитербелсеиді 
карталар мен электронды мультимедиа оқыту қүралдары [7, 150 б.].

Жалиы білім беретіи мектеитерде оқу үрдісіиде кеңіиеи қолдаиылатъіи 
«Macromedia Flesh», «3ds max» комиьютерлік бағдарламаларымеи қүрылған 
дииамикалық күйдегі шағыи бейие фильмдер меи географиялық ақиараттар 
жүйе (ГАЖ) иегізіиде жасалғаи иитербелсеиді тақырыитық карталарды 
жатқызуға болады. Жоғарыда аталғаи бағдарламалық қүралдарды оқу 
мақсатыида пайдаланудың көи жылдық тэжірибелеріиің болуыиа қарамастаи 
олардың мүмкіидіктері эліде толық игерілмей жатыр. Оиың басты себеитері 
географиялық қүбылыстар меи үрдістердің түзілу заңдылықтарын жаи- 
жэақты ашу арқылы оқушылардың таиымдық белсеиділіктеріи арттыратыи 
ГАЖ-ң, «Macromedia Flesh» жэне «3ds max» компьютерлік 
бағдарламаларымеи дииамикалық күйдегі мультимедиа оқыту қүралдары меи 
иитербелсеиді карталарды топтастыру, оларды қүру жолдары меи оқу
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мақсатында тиімді пайдалануға қойылатын талаптарды ашып көрсететін 
теориялық негіздерінің жасалмауымен түсіндіруге болады.

"Қазақстанның экономикалық жэне элеуметтік географиясы" пэнін 
оқыту барысында нысандардың, шаруашылық салаларының технологиялық 
үрдістерін динамикалық күйге келтірілген үш өлшемді үлгісін қүруда 3D 
Studio MAX бағдарламасы негізінде қүрылған электронды оқулықтардың 
кеңінен тарап келеді. Аталған бағдарламаның көмегімен жер қойнауында, 
атмосферада жүретін қүбылыстарды табиғи қалпында көрсетуге, 
географиялық білімді меңгертуде ерекше орын алатын приборлар мен 
қүралдардың жүмыс істеу қағидаларын, өлшеу эдістерін түсіндіруге оңтайлы 
үлгілер қүруға мүмкіндік береді. Қазіргі кезеңде үш өлшемді үлгілеу мен 
анимацияның кеңінен қолданылатын ең жақсы бағдарламалардың бірі 3D 
Studio MAX болып табылады. «3ds max» географиялық нысандар мен 
қүбылыстарды «шынайы уақыт» жүйесіндегі үлгілерін қүрып болған соң 
олардың текстурасына көптеген «материалдарды» енгізуге мүмкіндік береді.

Біріккен 3dmax жэне Flash MX бағдарламасы ақпараттандыру 
саласында дүннежүзілік стандартқа сэйкес келетін жаңа технологняларды 
енгізуге қолайлы оқыту бағдарламаларын қүруға болады. «3ds max» пен 
қүрылган үш өлшемді үлгілер мен Flash-тің қолайлы интерфейсы жаңа 
компьютерлік бағдарламалар көрікті эрі оқушылар үшін қызықты бола 
бастады. Қазір көрнекі көркем бейнелі жэне оқушылар үшін қызықты 
электронды оқулықтардың қабығы жасауға болатын кең тараған алуан 
бағдарламалар бар. Осыған орай 3ds max жэне Flash MX бағдарламалары 
үсынылатын кең көлемді ақпараттардың жоғары деңгейдегі көрнекілігі мен 
интербелсенділігін қамтамасызететін гипермедия, виртуальды шындық 
элементтері енгізілген электронды оқулықтарда дэстүрлі оқулықтардың 
барлық мүмкіндіктері сақталып олар жаңа сапалық дэрежеде көрініс табуы 
тиіс.

Қазіргі кезеңдегі оқыту эдістемесінде танымның шынайы жағдайда 
немесе динамикалық күйдегі мультимедиа жэне статикалық көрнекі 
қүралдарды көзбен көріп түйсінуге негізделген индуктивті жэне көзбен көру 
мүмкіндігі болмайтын нысандар мен қүбылыстарды абстракциялық ойлау 
арқылы жүретін дедуктивті формалары белгілі. Танымның жоғарыда аталған 
екі формасы да бір-бірімен өзара тығыз байланыста болады. Көрнекілік 
оқушылардың географиялық түсініктерінің ауқымын кеңейтумен қатар, 
оқытуды біршама қолжетімді етіп, байқампаздығын, ойлау қабілетін 
дамытып, оқу материалдарын терең меңгеруіне мүмкіндік береді.
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АКМЕОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТ Т¥ЛҒА ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 
РЕТІНДЕ

Аннотация. Мақалада «акмеологиялық мэдениет» түсінігініц мэні, құрылымы, 
мазмұны айқындалып, тұлганыц бойында акмеологиялық мэдениетті қалыптастырудыц 
теориялық негіздері қарастырылады.

Тірек создер: тұлга, акмеология, мэдениет, акме, акмеологиялық мэдениет, ересектік 
кезец, өзін-өзі жетілдіру

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан жолы -  2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан 
халқына арналган Жолдауында: «Жалпықазақстандық мәдениетті дамытуга 
жаңаша серпін берген жөн», - дей келе, қазақстандықтардың бэсекеге 
қабілетті мэдени ментальдігін қалыптастыру мэселесіне үлкен көңіл бөледі 
[1, 1-3-6.6.].

Түлганың мэдени түргыда дамуы қазіргі таңда туындап отырган 
көптеген мэселелердің шешімі болмақ. Адами қүндылықтар мен қарқынды
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экономика еліміздің одан эрі көркеюіне септігін тигізеді. Бүл эрекет еңбек 
қүралдары мен эдістерінің қарқынды өзгеруімен, инновациялық 
технологиялардың қолданылуымен жүзеге асады. Осыған орай, бүгінгі таңда 
жаңашылдыққа бейім, қарқынды дамып отыратын, өмір ағымына ілесе 
алатын, мэдени түрғыда дамыған мамандарды даярлау қажеттігі артуда.

Қазіргі педагогика гылымында қарастырылатын маңызды мэселелердің 
бірі - білікті мамандарды даярлау жэне олардың кэсіби қүзыреттіліктерін 
арттыру мәселесі. Жогары оқу орнын аяқтаган болашақ мамандар кэсіби 
түргыда білім, білік, дагдыларды меңгеріп шыгады, бірақ еңбек жолында 
оларды жүзеге асырудың жолдарын іздестіріп, қиындықтарга тап болады. Бүл 
мэселелер болашақ мамандардың қоршаган ортасын, кэсібін, өзін-өзі тануына 
жэне кәсіби түргыда өзін-өзі жетілдіруге жагдай жасайтын акмеология 
гылымының арқасында өз шешімін табады.

Акмеология - (коне грек сөзі: akme - биік, шың, табыс, logos - ілім) 
адамнын шыгармашылық гүмырына, кэсібилік шыңына жетуіне ықпал ететін 
факторлар мен зандылықтарды зерттейтін гылым. Ол жаратылыстану, 
қогамдық жэне гуманитарлық пэндер тогысында пайда болган, белгілі бір іс- 
әрекет аясында адамның жогары дэрежеде акме дамуы жөніндегі гылым 
саласы [2, 5-6.].

Акмеология гылымы даму жолының басынан бастап жогары білікті 
мамандарды даярлаудың технологиялары мен жоспарларын қүрастыруда. 
Акмеологияда даму үдерісі түлганың сапалық түргыда дамуы жэне мэдени 
жетілуі ретінде қарастырылады.

«Мэдениет» түсінігі қазақ тіліне арабтың «мадавият», ягни, «қала, 
қалалық» деген сөзінен енген. Латын тілінде бүл термин «қүру, өңдеу», 
«тэрбие, дамыту» деген магыналарды білдіреді. Бүл түсінік гылымның 
көптеген салаларында XIX -  XX г.г. қолданыла бастады. Бірақ, Ежелгі Рим 
кезінде-ақ Цицерон мэдениет түсінігін: «Жан мен тәннің өзгерісі, 
қүрметтеуге лайық адамның ақыл-ой қабілеттерінің дамуы», - деп көрсеткен. 
Ал, Платон мэдениет түсінігіне: «Бүл адамның түбегейлі өзгерісін өзіндік 
басқаруы», - деп анықтама береді.

«Мэдениет» үгымы кең тараган, оның анықтамалары сан түрлі. 
Солардың арасынан ерекше атап кететін болсақ: біріншіден, мэдениет - 
қогамның белгілі бір дэрежеде дамыгандыгын көрсететін материалдық және 
рухани қүндылықтардың жиынтыгы. Екіншіден, қогамның адамдық жэне 
саналық жагдайы. Үшіншіден, мэдениет белгілі бір гылым немесе кэсіп 
саласында жеткен дэрежесі, деңгейі (еңбек мэдениеті, тіл мэдениеті, т.б.). 
Төртіншіден, белгілі бір адамның әлеуметтік жэне саналық өзгерісіндегі 
жогары дәрежесі [3, 374-6.].

Мэдениет -  адамдардың элеуметтік өміріндегі, олардың бірге өмір 
сүруінің белгілі бір қүбылыстарының жиынтыгы. Сонымет қатар, мэдениет 
қүндылықтары адамның биологиялық белгілері жэне қажеттіліктері сияқты 
генетикалық түргыда үрпақтан-үрпаққа берілмейді, ол үйрету арқылы 
үгындырылады.

Акмеологияга сүйенсек, түлганың мэдени қасиетінің айқындалуы, 
өзіндік бейнелеушілігі, өзін-өзі жетілдіруі белгілі бір уақыт аралыгында іске 
асады. Бүл үрдіс ересектік кезеңде, немесе кейбір галымдардың көрсетуінше, 
түлганың кемелге жету кезеңінде жүреді. Ғалымдардың зерттеуінше, бүл
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кезең адам гүмырының 30 жэне 50 жас аралығын қамтиды. Ересектік кезеңге 
«акме» үгымы сэйкес келеді. Акмеологиядағы «акме» (грек сөзі - биік, шың) - 
түлганың физиологиялық, психологиялық және элеуметтік жагдайы, оның 
даму жолында кемелдік шыңына шыгуы, шыгармашылық және қызмет 
жолында жогары көрсеткіштерге жетуі. Ежелгі гректердің түсінігінше, 
«акме» үгымы даму психологиясында ересектік шақты зерттейтін сала болып 
табылган.

Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, Е.А.Климов,
Н.В.Кузьмина, А.К.Макарова жэне т.б. галымдардың анықтауы бойынша, 
кемелдік кезеңдегі «акме» -  белгілі бір мамандықтың қас шебері ретінде 
қалыптасуы болып табылады. Кэсіби дамудагы акме -  бүл белгілі бір уақыт 
аралыгына сэйкес келетін, белгілі бір адамның кэсіби дамуындагы өзі үшін 
жогары болып саналатын кәсіби шеберліктің шыңы. Кэсіби дамудагы акме 
адамның түлга, индивид ретінде дамуындагы акмеге сэйкес келмеуі мүмкін. 
Себебі, адамның жеке түлга, индивид жэне кәсіби қызметтің субъектісі 
ретінде дамуының шарықтау шегі эртүрлі уақытта жүруі мүмкін.

Қазіргі таңда ересектік кезең жэне бүл кезеңде «акменің» көрініс 
табуы туралы эртүрлі көзқарастар туындап отыр. Швейцарлық психолог
Э.Клапаредтің пайымдауынша, ересектік кезеңдегі өзінің гүлдену-өсуіне, 
өзінің кэсіби шыңына жеткенде, адам өзінің дамуын баяулатады, жеткен 
нэтижесінде тоқтап, өзінің шыгамаршылық деңгейіне қанагаттанады.

Ал, Г. Кайктің анықтауы бойынша, ересектік кезең адамның 
отбасылық өмірдегі гулденуі, өсуі ретінде қарастырылады. Бүл кезеңде 
көптеген адамдарды өзінің шыгармашылыгын жүзеге асыру мэселелері, 
өзінен кейінгі үрпаққа белгілі бір шеберлікті қалдыру қажеттілігі, сонымен 
қатар жүзеге аспай қалган жоспарлары мен назардан тыс қалган 
мүмкіндіктері де уайымдатады, өзінің туыстарымен жақын қатынастарды 
қалай сақтау мәселесі ойландырады.

Т.П.Фокинаның ойынша, акме-ашылу энергетикасы жеке түлгага 
жогары дэрежеде шыңдалып, өз мақсатына жетуіне мүмкіндік береді, бірақ 
барлық салынган күштерге қарамастан, акме -  ашылуга екінші рет қол 
жеткізу мүмкін емес [4, 22-6.].

В.П.Бранский, С.Д.Пожарскийлердің акме үлгісі қүрылымдық негізде 
қарастырылады. Бүл бойынша локальды жэне глобальді (абсолюттік) акменің 
айырмашылыгын түсіну үсынылады, утилитарлық және рухани акмені атап 
өтеді. Авторлық көзқарас бойынша утилитарлық «акме» экономикалық 
немесе саяси аумақтың даму шыңы ретінде анықгалады, ал рухани «акме» 
моральдық, дүниетанымдық жэне өнер аясының даму шыңы ретінде 
танылатындыгын ерекше атап көрсеткен [5, 476-6.].

Ересектік кезең - бірқатар мамандықты меңгеруге қолайлы кезең, жас 
ерекшелік шыңы, өздерінің мінез-қүлқына негізделген өнімді еңбекпен 
айналысу шагы. Барлық кәсіп иелерінде шеберлік, білім мен тәжірибе, 
физикалық жэне функционалды дайындықтың жогары деңгейі ересектік 
кезеңде көрініс табатыны анықталган. Ғалымдардың анықтауынша, 
үшқыштар, кәсіби спортшылар, эртістер өзінің «акмесіне» ересектік шақтың 
алгашқы кезеңінде жетеді, одан кейін біршама басылады. Басқа кәсіптерде, 
мэселен, хирург-дэрігерлер, авиадиспетчер жэне т. б. «акме» ересектік 
шақтың ортасында немесе соңына қарай жетуі мүмкін. Мүндай
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жағдайлардың барлығында да кэсіптік өнімділік шыңы шеберлік, білім, 
тэжірибе деңгейлерінің жоғары дәрежеде үйлесімді болуына байланысты 
болады. Бір жағынан, адамның функциональдық дайындығына негізделсе, 
екінші жағынан, физикалық дайындығына байланысты болады.

Акмеге бағытталған өзін-өзі дамыту үрдісі, акмеге жету, өзін-өзі 
жүзеге асыру жэне түтас түлғалық қасиеттерді дамыту «акмеологиялық 
мэдениет» сынды түлгалық мэдениеттің арқасында жүзеге асады.

«Акмеологиялық мэдениет» термині акмеологиялық зерттеулер саласында 
ертеден қолданылып келеді (В.Ф. Варуков, Н.Э. Вегерчук, А.А. Деркач,
О.Г. Коломнец, Е.П. Кондратьева, П.Н. Кудельникова, Е.А. Суслова жэне т.б.). 
Акмеологиялық мэдениет -  түлганың өзін-өзі қалыптастыру жэне өзін-өзі 
жетілдіруде акмеге жетудің өзіндік жолы [2, 43-6.].

Е.П.Кондратьева акмеологиялық мэдениетті адамның түлгалық және 
эрекеттік сипаттамасы, адамның қогамдық мәні бар жетістігіне жетудегі 
тэсілдер (рефлексивтік, үйымдастыру, технологиялық), оларды өз мақсатына 
жетуде қолдану эрекеті ретінде түсіндіреді [6, 86-6.]. Ал, Е.В.Селезнева 
акмеологиялық мэдениетті өмірлік тэжірибеде интегралдық білімді 
жинақтаудың жогары деңгейі мен білімі ретінде анықтаган. Ол 
акмеологиялық мәдениеттің қалыптасуын үш кезеңге бөліп көрсетеді: бірінші 
кезең - акмеологиялық сауаттылықтың қалыптасуы, екінші кезең - 
акмеологиялық қүзырлылықтың қалыптасуы, үшінші кезең - акмеологиялық 
мэдениетте өзін-өзі жүзеге асыру жэне акме жетістікке жету механизмінің 
қалыптасуымен түсіндіреді [7, 389-6.].

Акмеологиялық мэдениетінің қалыптасуын интеллектуалды үлттың 
қалыптасуының себепші факторы ретінде қарастыруға болады. Ал 
интеллектуалды үлттың қалыптасуы -  моральдық, мэдени, интеллектуалдық 
түргыда бәсекеге қабілетті, барлық ақпараттардан хабары бар, гылыми, 
мэдени, білімдік ақиараттарын еркін тарататын элеуеті бар қогамның 
қалыптасуына негіз болады. Ол - біздің еліміз үшін дамыган елдердің 
қатарына қосылуга жол ашатын көрсеткіштердің бірі.

Акмеологиялық мэдениетті жүйе ретінде меңгерген түлганың 
бойында өзін-өзі жүзеге асыру, сол үшін жеке жауапкершілікті сезіну, 
жекелік жүзеге асыру үрдісінде қажеттіліктерді қанағаттандарудың жаңа 
эдіс-тэсілдерін іздестіру арқылы өзін дамытуга жэне жаңартуга дайын болуы 
сынды қабілеттері қалыптасады.

Өзін-өзі жүзеге асыруга деген жауапкершілік -  бүл түлганың 
шогырланган қасиеті. Ол түлганың жекелік даму үрдісінде нақты шешім 
қабылдауында жэне оны жүзеге асыруда жүрек қалауымен іске кірісіп, 
табандылықпен нэтижеге багытталуында, жеткен нәтижесі, жетістігі үшін 
жауапкершілік танытуында көрінеді.

Жауапкершілік үгымы субъектінің белгілі бір іс-эрекет жасауында 
белгілі бір ережелер мен заңдылықтарга байланысты эртүрлі формада жүзеге 
асырылатын бақылау. Бүндай бақылаудың екі түрі ажыратылады: сырттай 
және ішкі. Сырттай бақылау субъектінің басқа субъектіге міндетті жүктеу 
жэне сол іс-эрекеттің нэтижесі үшін жауапкершілікті талап етуі арқылы 
жүзеге асады. Ал, ішкі бақылау белгілі бір субъектінің қызметті атқаруда өзін 
реттеуі және сол қызметтің нэтижесі үшін іштей жауапкершілік сезінуі 
арқылы жүзеге асады.
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Түлғаның өзін-өзі дамытуға дайын болуы -  бүл түлганың ішкі қарама- 
қайшылықтарды жеңіп, өзін дамыту үшін барлық мәселелерді оңтайлы 
шешуге қүлшынысының болуы. Өзін-өзі дамытуға дайын болу деңгейі 
түлганың жалпы жэне акмеологиялық білім, білік, дағдылармен қарулануы, 
оның психикалық күйіне байланысты болады.

Бойында акмеологиялық мәдениеті дамыған адам тек қана дамудың 
тиімді тэсілдерін таңдау арқылы өзін-өзі жүзеге асырып қана қоймай, ол жеке 
түлғалық түрғыда өзгереді, психологиялық кедергілерді жояды, маңызды 
акмеологиялық қасиеттерді дамытудың оңтайлы жолдарын іздестіреді, 
акмеге жетудің жэне өзін-өзі жүзеге асырудың жеке жоспарын қүрады.

Акмеологиялық мәдениеттің қалыптасуы рухани түрғыда білім берудің 
нэтижесі ретінде танылады. М.С.Каганның көрсетуінше, рухани белсенділік 
кэсіби іс-эрекеттің нәтижелі жүзеге асуын қамтамасыз етеді [8, 122-6.]. 
Рухани белсенділіктің негізі адамның екіжақты ойлау үдерісі -  сыртқы, яғни 
қоршаған ортаға бағытталған және ішкі, өзіне бағытталған ойы, яғни өзін-өзі 
тануға үмтылуы. Руханилық адамның өзін-өзі дамыту қажеттілігінің 
туындауына негіз болады. Сол арқылы, өзін-өзі дамытуды қамтамасыз ететін 
қүрылым ретінде акмеологиялық мэдениетті қалыптастыру мен дамыту 
қажеттілігі туындайды.

Өз қызметін жүзеге асыру түрғысынан қарастыратын болсақ, 
акмеологиялық мәдениетті психологиялық білім беруге жатқызуға және оны 
психологиялық мэдениеттің бір түрі ретінде айқындауға болады. Ғалымдар 
психологиялық мэдениетті жеке түлға, индивид жэне субъект ретінде 
адамның белгілі бір психикалық жан дүниесінің қасиеті, оның барлық 
мэдениетінің негізі ретінде қарастырады. Олар психологиялық мэдениетті 
адамның жеке қажеттіліктерінің жэне қабілеттерінің кешені ретінде 
сииаттайды.

Акмеологиялық мэдениетті адамгершілік түрғысынан білім беруге де 
жатқызуға болады. Себебі, адамгершілік еркін таңдауды қажет ететін жеке 
түлғаның іс-эрекеті екендігі белгілі. Адамгершіліктің жоғары дэрежеде 
дамуы кез-келген мэселелердің шешімін өз қалауы бойынша таңдауға жэне өз 
шешімі үшін жауапкершілігінің артуына тэрбиелейді.

Акмеологиялық мэдениетті түлғаның бойында қалыптастыру үшін 
жоғарыда аталған үш түрлі мәдениеттің, яғни, рухани, исихологиялық жэне 
адамгершілік мэдениетінің өзара байланысын қамтамасыз ету қажет екендігі 
айқындалады. Бүл біртүтас жүйе, яғни акмеологиялық мэдениетті 
қалыптастыру жүйелі түрде үйымдастырылған үрдіс және оның өз механизмі 
болады.

Түлганың бойында акмеологиялық мэдениеттің жоғары деңгейде 
дамуы: біріншіден, адамның түтас дамуын, өзін-өзі дамытуының нэтижелі 
болуы үшін акмеге жетудің жекелік жоспарын қүруға; екіншіден, акмеге 
бағытталған өзін-өзі дамыту үрдісін өмірлік қүндылық ретінде танып, өзін-өзі 
жетілдірудің жолдарын іздестіруге; үшіншіден, акмеге жетудің жаңа 
баспалдақтарының пайда болуы, жаңа мэселелер мен жаңа өмірлік 
таңдаулардың туындауына негіз болады.

Қорыта келе, түлғаның бойында акмеологиялық мэдениеттің 
қалыптасуының өзін түлғаның жеткен жетістігі ретінде есептеуге болады. 
Себебі, өз бойында акмеологиялық мэдениетті қалыптастыру үшін түлға
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белсенді түрде еңбектенеді. Ең бастысы адам өз-өзін жан-жақты зерттеп, 
қоршаған ортасымен қоса өзін де тани бастайды. Қоғам талаптарына сай 
болуы үшін, оң жақтарын дамыта түсіп, теріс жақтарын жоюға тырысады.
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А.Г.Муханбетчина, Б.Д. Гайпназарова 
Акмеологическая культура как основа развития личности

В статье рассматривается значение, структура, содержание понятия «акмеологическая 
культура» и теоретические основы формирования акмеологической культуры личности.

Ключевые слова: личность, акмеология, культура, акме, акмеологическая культура, 
зрелость, самореализация.

AG.Muhanbetchina, B.D. Gaypnazarova 
The akmeologycal cultures as a b a s i s  development of personality

The article considers the meaning, essence, contents of the notion "acmeologycal culture" 
and the theoretical base of forming acmeologycal cultures to personalities.

Key words: personality, akmeology, culture, akme, acmeologycal culture, maturity, self
actualization
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА
ДӘРІСТІ ¥ЙЫМДАСТЫРУДЫҢ БЕЛСЕНДІ ФОРМАЛАРЫ

Мақалада оқу сапасының арттырылуы мақсатында педагогикалық шеберліктің сан 
салалы бағытта дамуы жэне эдістемелік талаптың өзгеруіне орай белсенді оқыту эдістемесінің 
маңыздылығы мен тиімділігі, оның жаппай зерттеу нысанына алынуы жазылады. Сонымен 
қатар, математика сабағында ұйымдастырылатын дэрістердің белсенді формалары сараланып, 
дэріс барысындағы оқытушының ақпаратты жеткізудің педагогикалық байланыстары 
талданып, мысал арқылы көрсетіледі.

Тірек сөздер: дэстүрлі дэріс, дэстүрлі емес дәріс, белсенді дэрістер, педагогикалық 
үрдіс, педагогикалық байланыс, дэріс -  шоу.

Қазіргі заманда үлттық бэсекелестікке қабілеттілігі білім дэрежесімен 
анықталатыны, сонымен қатар, білім халықтың өзіндік деңгейімен емес, 
дүниежүзілік деңгеймен салыстырылатыны айқын. Еліміздің әлеуметтік жэне 
экономикалық саясатының дамуы барысында тікелей эсер ететін 
факторлардың бірі білім беру саласындагы оқытудың жаңа педагогикалық 
технологияларының жетілдірілуі. Жаңа педагогикалық технологиялардың 
жетілдіріліп, толыгымен игерілуі және оқу үрдісінде қолданылуы еуропалық 
стандартқа еркін енудің алгы шарттары болып табылады. Соңгы жылдары 
білім беру саласында енгізіліп отырган өзгерістер мен жаңалықтар гылым 
негіздері бойынша білімді меңгертумен қатар оқытуды дараландыруга 
жагдай жасау арқылы оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере 
отырып, қажеттіліктер мен қызыгушылыгына сай білім беруге багытталып 
отыр. Білім мен гылым тек элеуметтік жагдайды жақсартатын қүрал гана 
емес, болашақта бүкіл процесске апаратын жол. Осы жолды багыттайтын да, 
жасайтын да мектептер мен жогары оқу орындары.

Жыл қорытындысы бойынша Қазақстан жетекші 65 қатысушы елдің 
арасында 49 орынды математика сауаттылыгынан иеленді. Аталмыш зерттеу 
мектептегі білім беру сапасының тэуелсіз багасын алу жэне білім беру 
сапасының үлттық жүйесін жетілдіру үшін қажет. PISA зерттеуі білім 
алушылардың академиялық білімдерін багалауга емес, білімді өмірде 
(өмірлік дагды) тэжірибе жүзінде пайдалана алуга багытталган. Қазақстан 
PISA-ra ҚР Білім жэне гылым министрлігі мен ЭЫД¥ арасындагы 
ынтымақтастық туралы келісім негізінде (2009 жылгы желтоқсан) қатысады. 
PISA 2000 жылдан бастап әр 3 жыл ішінде өткізіледі. Әр кезеңде үш 
багыттың біреуіне ерекше назар аударылады: 2009 жыл (оқу сауаттылыгы),
2012 жыл (математика), 2015 жыл (жаратылыстану). PISA жобасына 
Қазақстанның қатысу мақсаты қандай? Ең алдымен біз мектептегі білімнің 
бәсекеге қабілеттілігінің объективті тэуелсіз багасын аламыз. Екінші -  білім 
багдарламалары мазмүнының үздік халықаралық тэжірибеге сәйкестігін 
қамтамасыз етеді. Үшінші -  білім сапасын үлттық багалау жүйесін жетілдіру.
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2o13 жылдың 3 желтоқсанында ЭЫД¥ PISA-2o12 халықаралық зерттеуінің 
нэтижелерін жариялады. Қазақстандық қатысушылар 65 елдің арасында 49 
позицияны математикадан, 52 - жаратылыстану пәндерінен жэне 63 - оқу 
сауаттылығынан иеленді. PISA-2oo9 кезеңімен салыстырғанда білім 
алушылардың математика жэне жаратылыстану багыттарындагы 
функционалдық сауаттылықтары айтарлықтай жақсарған, яғни 4o5 - 432 
балға және 4oo - 425 балға сәйкесінше. Зерттеу қатысушыларын таңдауды 
Халықаралық Консорциум жүзеге асырады. Халықаралық емтиханға 
Қазақстанның 218 білім беру үйымынан (2oo мектеп пен 18 колледж) 15 
жастагы 58o8 білім алушы қатысты [1].

Бүл көрсеткіш елімізде математика білім саиасының жақсы деңгейде 
екенін көрсетеді. Жыл өте мектептерде білім сапасын көтеру мақсатында 
жаңа инновациялық технологиялар енгізіліп, мектеп мүғалімдері шет елдерде 
біліктіліктерін арттыруда. Сонымен қатар, елімізде математика жэне 
жаратылыстану багыты бойынша «Қазақ Түрік лицейі», «Назарбаев 
зияткерлік мектебі» секілді арнайы мектептер, гимназиялар да бар.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында оқыту нормасын, 
эдістерін, технологияларын таңдауда көп нүсқалық қағидасы бекітілген, бүл 
білім мекемелерінің оқытушыларына, педагогтарына өзіне оңтайлы, лайық 
нүсқаны қолдануға, педагогикалық үрдісті кез-келген үлгімен, тіпті, 
авторлық үлгісімен қүруға мүмкіндік береді. Жаңа технологиялардың саны 
сан алуан. Тек оны дүрыс жэне тиімді қолдана білу керек. Себебі, жаңа 
технологиялар озық, тиімді идеяларға, мазмүндамалардың көпшілігі 
оқушының оқу үрдісінде дамуына негізделген. Қазіргі көптеген көзқарастар 
бойынша, оқытушы оқушыны оқытпау керек, оқушы өзі оқуы тиіс, ал 
оқытушы тек нүсқаушы [2].

Жоғары оқу орындарындағы оқылатын дэрістің дэстүрлі формасы 
заман талабына сай еместігін жэне ондай дәрістерде берілген мэліметтер 
көбіне теория түрінде қалатындығын күнделікті практикада байқаймыз. 
Дәрістің дэстүрлі формасында оқытушы мен студент арасындағы кері 
байланыстың деңгейі жогары болмайды, яғни, студенттің тақырып мазмүнын, 
зертханалық, қолданбалы, ғылыми маңыздылығын меңгергендігін анықтау 
қиынға соғады, жэне де студенттің тақырып бойынша өз ойымен бөлісуге, 
тақырып мазмүнын кеңірек талқылауга мүмкіндігі болмайды, студент 
белсенділігі, шығармашылық қабілеті төмендейді, оқытушыға деген сенімі 
жоғалады.

Ендеше, қалайша аудиторияны жандандырып, өтіліп отырған 
материалды талқылауға мүмкіндік беруге болады, қарым-қатынас жасау және 
кэсіби таисырмалар мен эр түрлі деңгейдегі ситуацияларды шешу 
қабілеттеріне тікелей байланысты шығармашылық элементтеріне жэне 
үтымды ойлауға дағдыландыру т.с.с. мэселелері қалай шешімін табады?

Біз осы мақсаттарды жүзеге асыруда дэстүрлі емес дәрістерді 
үйымдастыруды ойластырдық.
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Дэріс сабақтары:

Дэі
Д э с т у р л і - б е л г іл і  б ір  т а қ ы р ы п  б о й ы н ш а  

к ө л е м д і а қ п а р а т т ы  е д э у ір  ү л к е н  а у д и т о р и я ғ а  

( т о п қ а )  о қ ы т у ш ы н ы ң  м о н о л о г ы  т ү р ін д е  

ж ү й е л і б а я н д а у , Ж О О  ж а ң а  б іл ім д і 

х а б а р л а у д ы ң  ж е т е к ш і ә д іс і.

•оқу-багдарламалық лекция. Оның барысында оқу 
бағдарламасына сэйкес курс жүйелі баяндалады.

■ багыт сілтейтін жэне шолу лекциялар болады. 
Олар көбінесе сырттан оқитын студенттерге 
оқылады.

Д э с т ү р л і е м е с -  о р н а т ы л м а ғ а н  қ ұ р ы л ы м ы  б а р , 

с т у д е іг г т е р д ің б е л с е ң д і қ а т ы с у ы м е н  

ө т к із іл е т ін ,  ж а ң а  м а т е р и а л д ы  ө з  б е т ім е н  

м е ң г е р у г е , г а л ы м и  із д е ш с к е  ы н т а л а н д ы р а т ы н  

д ә р іс  т ү р і .  М ұ ң д а й  д ә р іс т ің к е л е л і  м ә с е л е с і 

ф о р м а с ы н а  ж э н е  м а ғ ы н а с ы н а  б а й л а н ы с т ы  

ұ й ы м д  а с т ы р ы  л  а д ы .

•жұптықдэріс
•жағдайлықдэріс
•өрш ітудэрісі
• пресс -  конференция дәрісі 
•дэріс - шоу (көркемдеу)
• интервью дэрісі

Дәстүрлі емес дэрістерді үйымдастыруда көп нәрсені қарастыруға 
болады. Алайда мақсатқа жету жолында, біздің ойымызша, тиімді және 
негізгі мэселеге тоқталуды жөн көрдік. Олар студенттерге қатысты 
қолданылатын психологиялық механизмдер. Соның бірі педагогикалық 
байланыс [3].

Байланыс үрдісі қарым- 
қатынастың белгілі бір бөлігі 
болып табылады (1-сурет), 
жэне де бірнеше негізгі 
элементтерден түрады (2- 
сурет).

1-сурет.

Ақпарат Тьщдаушы

Кері байланыс (КБ)
2-сурет.
Дэстүрлі емес дэрістерді қарқынды қолдану үшін педагогнкалық 

байланыс типтерінің төмендегі класснфнкацнясын көрсетуге болады:
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жоспарлы, тосы нн

ауызш а, жазбашг 
визүальдыГкөзбеі

пайпа болған

Схемадағы байланыс тармақшалары екі түрлі фигурамен бейнеленген, 
оның себебі, математика сабағындағы дэстүрлі емес дәрістерде оларды жеке 
дара қолданумен қатар көбіне эр түрінің комбинацияларын біріктіргенде 
жақсы нэтиже алуға болады.

Таңбалық жүйе типінің түрлері:ауызша, жазбаша, көзбен шолу 
(визуалды). Математикалық дэрістерді тек жазбаша, не тек ауызша, не тек 
визуалды түрде өткізе алмаймыз. Жазбаша берілген дэрістерді студент өз 
бетімен көпшілігін оқып түсіне бермейді. Олардың мағынасын, қүрамындағы 
формулаларды, графиктердің нені білдіретінін ауызша түсіндіруге тура 
келеді. Сонымен қатар, бүл дәрістерді тек ауызша айтып беруге де болмайды. 
Өйткені, математикалық символдарды, формулаларды, графиктерді, 
суреттерді, схемаларды жазбаша көрсетпесе, студенттерге оларды түсіну 
қиынға согады. Сіз математикалық белгілермен берілген формуланы ауызша 
оқып көріңізші, аудитория сізді қалай қабылдар екен немесе дәптерлерінде 
жазулар қандай болады? Ал оқытушының дэріске қосымша дайындаған, 
презентациялар түрінде немесе басқаша, кестелері (дайын үлгілер), 
графиктері (қисықтар, беттер, т.б.) студенттердің мэліметтерді көзбен шолу 
түрде есте сақтау, жазықтықта, кеңістікте елестете білу қабілетін арттыру 
мақсатында қолданылады. Бүл жағдайда тыңдаушы естіген мэліметін көзбен 
көріп, қолмен үстағандай болады.

Айталық, қисықтың асимитотасын анықтайық: Қисықтың М нүктесі 
қисық бойымен шексіздікке үмтылганда осы нүктеден түзуге дейінгі 5 
қашықтығы о -  ге үмтылса, онда бүл түзу қисықтың асимитотасы деп 
аталады [4, 3456].

Анықтамаға қосымша келесі сурет көрсетілгені дүрыс, себебі 
тыңдаушы «М нүктесі қисық бойымен шексіздікке үмтылганда» үғымын 
сурет арқылы дэл жэне тез қабылдайды, есінде сақтайды.
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У
\

Ь\

о х

х
[4, 346 б.].

Педагогикалық байланыстың ауқымдылық типіне көпшілік, 
өзгешеліксіз, жеке түлға аралық жатады. Біздер қарастырып отырған 
педагогикалық байланыс математика пәніне қатысты. Ал математикадағы 
дэрістер көбіне көпшілік түрде жүргізіледі, бірақ білім, біліктілік жэне дағды 
тексеру жеке түлғалар арасындағы қатынастар немесе сүхбат түрінде, немесе 
топқа арналған тапсырмалар арқылы өтеді.

Педагогикалық қарым -  қатынастың тағы бір тармағы ол делдал 
арқылы жүзеге асатын байланыс. Делдалдың бар болуы типінің түрлері: 
тікелей, тікелей емес (жанама). Оқудың күндізгі жэне сырттай бөлімдерінде 
(үзілісті) дэрістер көбінесе тікелей оқылады. Ал тікелей емес түрі аралық 
бақылау кезінде студенттің поштасына салынған жеке жүмысын тексеріп 
бағалау кезінде қолдануға болады. Қазірдің өзінде, практикадан 
көргеніміздей, кейбір жоғары оқу орындарында жүзеге асырылып жатыр. 
Сонымен қатар, тікелей емес дэрістің түрі қашықтан оқыту бөлімінде, 
бағдарламада жоспарланған тақырыптарға қатысты видеолекцияларды, 
кинофильмдерді қарағанда, студент өз бетімен эдебиетпен жүм^істану 
кезінде пайдаланылады.

Оқ^ітушы сабақтың қай түрін болса да алдын ала жоспарлап, бағдарлап 
алады. Әрине сабақ дәл сол жоспармен отпеуі де мүмкін. Оған себептер коп: 
аудиторияның ақпараттық техникалармен тиісті деңгейде жабдықталмауы; 
топтың жаңа материалды қабылдау деңгейі; психологиялық ахуал; 
оқытушының педагогикалық шеберлігі; оқ^ітушының дэл сол лездегі көңіл 
күйі; т.б. Жоспарланған педагогикалық байланыспен қатар тосын немесе 
кенеттен пайда болған ойларды қолдану дэріс сабағын «от шашу» кезіндегі 
эсер береді. Мысалы, нүктеде туындысы болатын функция сол нүктеде 
үзіліссіз, бірақ кері түжырым дүрыс бола бермейді. Осы айтылған 
түжырымды кері есеп арқылы дэлелдейміз. Ол үшін біржақты туынды 
үғымын енгіземіз.
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Егер қарастырылып отырган x мэні y=f(x) функциясы анықталатын X
Ад

аралығының шеттерінің бірі болса, онда ДУ қатынасының шегін есептеген 
кезде Ax -  ң тек оң жагынан (аралықтың оң жақ шеті үшін) немесе тек сол 
жагынан (аралықтың оң жақ шеті үшін) о - ге жуықтауымен шектелуге тура 
келеді. Осы жагдайда біржақты туынды туралы, оң немесе сол жагынан, 
айтады. Функция графигінің сэйкес нүктелерде біржақты жанамасы болады.

Ішкі х 
(дх- * + 0  немесе

нүктесі 
А х ^ - 0 )  бір

үшін 
■ біріне

Ах
дуде қатынасының

өзара тең емес біржақты шектері 
болуы мүмкін. Оларды да 
біржақты туындылар деп 
атайды. Функция графигі 
жэне сэйкес нүкте үшін 
бүрыш жасайтын біржақты 
жанамалары бар; нүкте 
бүрыштық болады [4, 2346].

Осы есеп нэтижесі 
бізге функцияның нүктеде 
бір жақты туындыларын 

анықтауга көмектеседі.
Мысал ретінде, У = = Ы  функциясын қарастырайық.
% 0 Л/ГЛИІИТТ̂ д V =  / с 0  +  =  № 0  =  | * * | аламыз.мәнінде

Егер Ах > 0 болса, онда
Лу  =  Ах, і- АУІіш --- =  1

jst-sdAs:

Ду =  —i t . іі Ау -  i l m --------
_ідг— А%Ал егер Ад: <  0 болса, онда 

Координаталар бас нүктесі бүл функция графигі үшін бүрыштық нүкте 
болады. Ол I - ші жэне II - ші координаталық бүрыш биссектрисаларынан
түрады. Функция х  ~  ® нүктесінде үзіліссіз, бірақ ол нүктеде функцияныц 
бір біріне тец емес оң жэне сол жақ туындылары бар екенін көрдік.

Тасымалдаушыга нақты жазылган дэстүрлі емес дәрістер формальді не 
формальді емес болуы мүмкін. Кредиттік оқу жүйесі болсын, бүрынгы 
дэстүрлі оқу жүйесі болсын эр пэнніц оқу-эдістемелік кешені болады. Оқу 
үрдісінде дэрістер мемлекеттік стандарттагы тиитік оқу жоспары нүсқауымен 
қүрылган дэріс кешені бойынша жүргізіледі. Бүны формальды дэріс деп 
ажыратамыз. Ал формальды емес дэрістер жоспардан тыс оқылатын, тарау 
соцындагы шолу, қорытындылау, емтихан алдындагы кеңес дэрістері.

Жогарыда айтқанымыздай бір дэрісте педагогикалық байланыс түрлері 
аралас қолданылады.

Дэрістіц белсенді формаларына дэстүрлі емес дэрістерді жатқызамыз. 
Олар: «жүптық дэріс», «жагдайлық дәріс», «өршіту дэрісі», «пресс -  
конференция дәрісі», «дэріс - шоу» (көркемдеу), «интервью дэрісі». Дэріс 
формасы төмендегі белгілерге байланысты тацдалады:

1. студенттердіц білім децгейіне;
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2. аудиторияның белсенділігіне;
3. оқу материалына;
4. оқытушы шеберлігіне;
5. математиканың эр түрлі бөлімдеріне;
6. аудиторияның жас ерекшеліктеріне;
7. тарау бөлігіне (тарау басы, ортасы, аяғы).
«Дәріс -  шоудың» (көркемдеу) математика сабағындағы қолданысына 

тоқталайық.
Бүл дэрістің негізіне педагогикалық байланыста ақпаратты жеткізудің 

екінші каналы қолданылады: ауызша ақпартты жеткізу кезінде визуалды 
бейнелермен, схемалармен, белгілермен жэне т.б. көрнекілітермен 
сүйемелденеді. Дәріс -  шоу кезінде визуалды схемалар, бейнелер, графиктер, 
бейнематериалдар негізгі элементтер болады.

Кез келген жағдайда ауызша маглүмат пен визуалды бейнелер, 
оқытушы сөздеріне қандай да бір ашықтық, бейнелілік, кейде дерексіздік 
(абстрактность), ал кейде нақтылық беріп, бір-бірін толықтырып отырады. 
Бүл оқу материалының ақпараттылығын, оны қабылдау және есте сақтау 
деңгейін арттырады.

Белсенді дэріс сабағының бір түрі ол дэріс -  шоу. Ол дәрістің негізгі 
заңы -  оқытушының материалдың көрнекілік жағына көп көңіл бөлуінде. 
Тақырыптың мазмүнын ашуда оқытушы графиктер, суреттер, схемалар, 
белгілер, бейнелер жэне т.б. арқылы оқытудың техникалық қүралдары, 
комиьютерлер немесе басқа жаңа оқыту техникаларының көмегімен 
тыңдаушыны осы материалды терең меңгеріи, жадында сақтауга 
мәжбүрлейді.

Мысал ретінде, «Сан қатары» тақырыбына арналган шолу дэрісінің 
«дэріс - шоу» формасында жүргізілуіне тоқталайық. Аталган тақырып 
бойынша қайталау материалдары схема түрінде дайындалып, студенттерге 
қайталау мақсатындаүсынылды [5], [6].
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Жинаңтыльщ шарттары

---------------
8. Гаусс белгісі:

7. Рааб белгісі:
/  ап > 0 ( п =  1, 2, _ К  Ч

[ lim  п ( ------ 1̂  =  р  )у1-*00 \а й+1 ) /
_  {£ > 1,ж -  ты\

\  С 1, Ж ~ 3 }

Қажетті шарты

1. Даламбер белгісі:
( „ \  /Р  ^  1-Ж — ты \

2. Салыстырудың I белгісі:
, (С (С ^

( ^  ЯЛ‘ (2),а„ < й, ) =5

I

Чі=1 ™=1
К2)жты => (1]ж -  7Ы> 
^ (1)жз => С2І+; — 1 *

6. Кошидің интегралдық белгісі:

I  ^  СП' / [ ' 0  -  ar.’ J£ / с >  l j

f
= > L

интеграл м ен  ңатар  
инаңтылығы бірден, )

3. Салыстырудың II белгісі:

^Ит = к, к 0 j = > Окин бірдей)

Л іт ^  = о) =>
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5. Кошидің радикалдық белгісі:

( an >  0 (п =  1, % ...)  (  Ііш  \fa ^  =  р ) = ̂ 71—'00 '
1,Ж — ТЬІ -

=> I р >  1, ж  — э )
71 = 1,брг — З'

Мына қатарлар қандай теорема көмегімен жинақтылыққа зерттеледі:
3>.!)‘

1.

2.

3.

4. и=і

2п — 1
Z j Зп -  2п = а

ГТ = И

U  

і  "(n +  1}3"

5.

6. 

7.

У -i—I rri7ТІТІ

тг!

5*sn = i

Y —/ - j  n ln 3n
71—3

=i

9. I 11 84.... (ЗгіЧ ^  + і)

(2n -  l)!!lpItH = 1L (2rt)!!
,?£R

Бүл дәрістің ақпарат жеткізу негізі таблицалар мен схемалар. Мүндагы 
мақсат студенттердің «Сан қатары» тақырыбы материалын қорытындылау 
болды. Дэріс барысында көрнекілік көмегімен студенттер ойындағы 
шашыраңқы материалдарды жүйелеп, әр жинақтылық теоремаларын 
ажыратып, осы тақырыптың теориялық мэліметтерін толығымен меңгергенін 
байқадық. Қорытындысында шолу дэрісін «дэріс -  шоу» формасында жүргізу 
тиімді, нәтижелі болатынына көзіміз жетті.
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Жумагалиева А.Е., Жумажанова И.А.
Организация активных форм лекций на занятиях математики в высшей школе

В связи с тем, что с целью повышения качества обучения развивается в нескольких 
направлениях педагогическое мастерство и меняются методические условия, в статье 
рассматривается значительность и эффективность методов активного обучения, а также 
дифференцированы активные формы лекций, которые организуются на уроках математики, 
анализированы педагогические коммуникации, которые являются частью общения 
преподавателя со студентами, приводятся примеры.

Ключевые слова: традиционная лекция, нетрадиционная лекция, активные лекции, 
педагогический процесс, педагогическая коммуникация, лекция -  шоу.

Zhumagalieva A.E., Zhumazhanova I.A.
The organization active lectures on mathematics classes in higher schools

In this article tells about the tendency of math teaching methodology which based on 
student’s active learning and the purposes of using new teaching techniques during the lesson. 
Additionally, active forms of lectures which will be organized at mathematics lessons are 
differentiated, are analyzed pedagogical communications which are part of communication of the 
teacher with students, examples are carried out.

Key words: the traditional lecture, not traditional lecture, active lectures, pedagogical 
process, pedagogical communication, lecture -  show.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ РЕШЕНИЮ  
ЗАДАЧ, ПРИВОДЯЩИХ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования метода проектов 
при решении задач, требующих составления дифференциальных уравнений. Внедрение данной 
технологии направлено на повышение уровня профессиональной компетентности будущего 
учителя.

Ключевые слова: обыкновенные дифференциальные уравнения, метод проектов, 
результаты обучения, математическое исследование задачи.

Современная система образования ориентирована на формирование 
ключевых компетенций, предусмотренных ГОСО РК 6.08.065-2010 [1, с. 11], 
при этом ставится задача развития функциональной грамотности 
школьников, способствующей развитию соответствующих компетентностей, 
которые позволяют обучаемым эффективно применять усвоенные знания в 
практических ситуациях. В математике это -  решение прикладных задач.

В терминах М. Ламперт [2, с. 306], при подготовке будущего учителя 
должны приобретаться не только принципиальные знания, т.е. теоретические, 
формирующие общие представления о предмете, но и процедурные, 
необходимые для решения конкретных прикладных задач, входящих в 
содержание школьной математики.
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Прикладные задачи входят в содержание различных математических 
дисциплин, в том числе математического анализа, разделами которого 
является дифференциальное и интегральное исчисления, решение 
дифференциальных уравнений. С самого начала создания аппарата 
дифференциального и интегрального исчисления дифференциальные 
уравнения (ДУ) выступали одним из самых мощных средств для 
математического решения прикладных задач. Особенно широкое 
использование они нашли в механике и физике. Сам термин 
«дифференциальное уравнение» для обозначения отношений между

дифференциалами aj[" и ^  двух переменных х и у  был предложен в 1676 г. 
Г. В. Лейбницем, что было связано с изучением геометрических задач, таких 
как обратная задача касательной: найти кривую, тангенс угла наклона 
касательной прямой к которой удовлетворяет определенным условиям.

Например, если расстояние между любой точки ^ на кривой и
точкой, где касательная к точке Р пересекает ось х (длина касательной)

„ у ( х )  „является константой, то должна удовлетворять нелинейному
обыкновенному ДУ (ОДУ) первого порядка:

Математическое исследование задачи практического содержания идет в 
три основных этапа [3, с. 38]:

- построение математической модели явления;
- изучение этой математической модели и получение решения 

соответствующей математической задачи;
- приложение полученных результатов к практическому вопросу, из 

решения которого возникла данная математическая модель, и отыскание 
других вопросов, к которым она приложима.

Наглядное представление о таком исследовании в рамках 
моделирования процессов в биологических системах, дает Ален Паве в своей 
работе [4, с. 7-11].

Этапы моделирования физических процессов при освоении курса ОДУ 
представлены в учебном пособии Дж. Бранна и В. Бойца [5, с. 52-65]. 
Ю.П. Дубенский полагает, что моделирование может выступать как синоним 
проектирования -  в смысле выработки идеальной модели изучаемого 
явления. Он отмечает, что при рассмотрении «проектирования», как 
организованной человеческой деятельности, моделирование является только 
частью проектирования [6, с. 16] .Таким образом, математическое 
исследование задачи выступает как составная часть проектной деятельности.

Проектная деятельность, метод проектов, является одной из 
технологий, внедряемых в образовательную систему РК в последние 
десятилетия. В педагогической литературе даются различные определения 
понятий «метод», «проект», «технология проектного обучения». В конечном 
счете они сводятся к тому, что технология проектного обучения предполагает 
завершенную форму самостоятельной работы обучаемых. Обратим 
внимание, что речь идет об учебных проектах. Примем определение учебного 
проекта, данное Н.Ю. Пахомовой как деятельность, направленную на 
решение поставленной перед обучаемым задачи, в случае, если проблема 
носит практический характер и имеет прикладное значение. Сопоставляя
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структуру учебного проекта по Н.Ю. Пахомовой [6, с. 17 - 19] с этапами 
математического моделирования задачи [5, с. 52 - 53], мы видим, что 
большинство этапов, за исключением инициирующего, совпадает. 
Результаты проведенного нами сравнения этапов проектной деятельности и 
математического моделирования приведены в таб. 1.

Проект

/

Моделирование
Этап Задачи Этап Задачи

1.
Инициирую
щий

Определение 
конкретной, 
социально значимой 
проблемы.

1
Определение независимых и 
зависимых переменных, 
констант, присвоение им 
буквенных обозначений.

2.
Основопола
гающий

Планирование. 
Пооперационная 
разработка проекта. 
Определение вида 
продукта и сроков 
презентации.

2

Выбор единиц измерения 
для каждой переменной. В 
некотором смысле выбор 
единиц произволен, но 
некоторые могут быть 
гораздо удобнее, чем 
другие.

3.
Прагматиче
ский

Исследование.
Поиск
обрабатываемой, 
осмысливаемой 
участниками 
проектной группы 
информации.

3

Формирование основных 
принципов, что лежат в 
основе исследуемой задачи. 
Это может быть широкое 
применение физический 
закон, или более 
спекулятивные 
предположения на основе 
своего собственного опыта 
или наблюдений.

к

4.
Заключител
ьный

Создание продукта 
в ходе решения 
проблемы

4

Запись используемых 
принцип или закон в 
терминах выбранных 
переменных. Это может 
потребовать введение 
физических констант или 
параметров и определения 
соответствующих значений 
для них, а также включать в 
себя использование 
вспомогательных или 
промежуточных 
переменных, которые 
должны затем быть связаны 
с первичными 
переменными. Убедиться в 
правильности 
использования физических 
величин.

'

5. Итоговый Представление
продукта 5

Представить уравнение, 
описывающее данную 
физическую ситуацию.

Таб. 1. Сравнение этапов проектной деятельности [6] и математического 
моделирования [5]

75



Жа&ар.шм. 1 - 2014 ^ .

Проектная деятельности имеет большое значение в формировании 
различного вида компетентностей, так как в результате ее выполнения 
обучаемые приобретают способности к формулированию проблемы, 
обработки и анализа информации, что составляет суть соответствующих 
компетенций. Формируются функциональные качества личности, 
необходимые будущему педагогу. Проектная деятельность, имеющая 
сходную с математическим моделированием структуру, может быть 
использована для обучения математическому исследованию прикладных 
задач, связанных с решением дифференциальных уравнений.

Нами исследована такая деятельность при решении некоторых 
дифференциальных уравнений. Умение работать с числом, числовой 
информацией, т.е. владение математическими умениями рассматривается как 
математическая компетентность, относящаяся к ключевым 
суперкомпетентностям [7, с. 11]. Технология проектной деятельности может 
способствовать эффективному формированию этого вида компетентностей 
при математическом исследовании задач практического содержания. Работа 
проводилась со студентами III курса бакалавриата специальности 
«Математика», которым предлагались темы учебного проекта прикладного 
содержания. Студенты были разделены на две группы, каждая из которых 
работала над выбранной темой. Группа А выбрала тему проекта 
«Исследование системы двух сосудов под давлением», группа Б -  
«Исследование колебаний пружинной системы с одним грузом». С целью 
недопущения сильной разнородности подгрупп по показателям 
успеваемости, их состав корректировался таким образом, чтобы в каждой 
группе были студенты, равноценные по успеваемости, активности, 
инициативности. Приведем пример содержания предлагавшихся заданий для 
проектной работы.

Тема проекта: «Система обогрева парника с каменной камерой»
Рассмотрим принципиальную схему системы «парник -  камера». 

Камера, состоящая из камней размером от 2 до 15 см, свободно уложены 
таким образом, чтобы воздух мог легко проходить через пустое пространство 
между камнями. Камера и подземная часть воздуховодов, используемых для 
циркуляции воздуха через систему — теплоизолированные от окружающей 
почвы. Камни являются хорошим материалом для хранения тепла, так как 
они имеют высокую теплоемкость, стоят недорого и имеют длительный срок 
службы.

В течение дня воздух в теплице нагревают в основном за счет 
солнечной радиации. Всякий раз, когда температура воздуха в теплице 
превышает верхнее пороговое значение термостат, включается вентиляция, и 
воздух циркулирует через систему, передавая тепло каменной камере. Ночью, 
когда температура воздуха в теплице опускается ниже порогового значения, 
вентилятор снова включается, и тепло, сохраненное в камне, вентилируется 
обратно на поверхность.

Будем рассматривать систему из двух компонентов -  теплица и 
каменная камера. Задание: изучить изменение температуры в системе в 
ночной фазе цикла. Дополнительное условие: воздух в системе хорошо 
перемешивается, т.е. температура воздуха в теплице и камере -  функции от 
времени.
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Вместе с обучаемыми анализируется задание и вырабатывается план 
его выполнения.

- Ввести необходимые переменные. Согласовать единицы измерения.
- Использовать закон сохранения энергии, последовательно 

рассматривая поглощение и выделение тепла.
- Составить итоговую систему уравнений, описывающую изменение 

температуры в системе.
- Введя начальные условия, решить систему.
Студенты обращали внимание на то, что особое решение системы 

дифференциальных уравнений может быть получено только при наличии 
начального условия. В данной задаче это -  начальная температура. После 
обсуждения со студентами было принято, что за реальную температуру в

.. 16  С° ттначальный момент времени можно принять . Для решения задачи
необходимо так же знание теплоёмкости камней, их масса, а так же масса
воздуха, площади и другие параметры:

т1, т2 — общая масса воздуха и камня соответственно,
Ci, C2 — теплоемкость воздуха и камня соответственно.
Si, S2 — площадь надземного парникового корпуса и площадь 

поверхности раздела двух сред (воздуха и камня) соответственно.
a1, a2 — коэффициенты теплообмена через площади S1 и S2 

со отв етственно
Тв — температура воздуха снаружи
Температура воздуха в теплице обозначалась x=x(t), температура в 

каменной основе y=y(t).Тогда

m ici y t = - a 1S1( x - T 6) - - a 2S 2(-x - y )  m 2C2^  = - a zSz (y -  х)

Эти функции находятся как решение системы ОДУ. Чтобы получить 
однозначное решение, необходимы дополнительные условия. Они берутся из 
параметров установки, таблиц, некоторых измерений и расчета. Одним из 
таких параметров от которых зависит однозначность решения, является Тв. 
Она оценивается совместно со студентами на основе знаний суточных 
температурных изменениях. В итоге для решения задачи получается система.

d x  _  +  ^  +

Рассмотрим проекты, выбранные обучаемыми.
Тема проекта: «Исследование системы двух сосудов под 

давлением»
В двух сосудах, соединенных трубкой с краном находится газ под 

разными давлениями p 1 и р 2. Объемы сосудов У1и V2 соответственно. Если 
открыть кран, то газ пойдет из сосуда с большим давлением р 1 в сосуд с 
меньшим давлением р 2. Скорость течения газа в каждый момент t
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пропорциональна разности квадратов давлении газа в обоих сосудах в 
момент t. Исследовать изменение давлений в системе.

План выполнения
- Обозначим черезp 1=p1(t) и p 2=p2(t) давление газа в баллонах в момент 

времени t. Приняв аза коэффициент пропорциональности, и следуя условиям 
прийти к уравнению

Где dm— масса газа, перешедшего из первого баллона во второй, a dt
— скорость течения.

пропорционально давлению p  при постоянной температуре с некоторым 
коэффициентом пропорциональности b)

- Прийти к равенствам

- Продифференцировать систему по давлению. Взять одно из 
уравнений с отрицательным значением для обозначения убыли массы.

- Сравнить с первым уравнением, получить систему из двух уравнений 
процесса

- Масса равна убыли массы Ші в баллоне с давлением ^1, и

прибыли массы " !- в баллоне с давлением за время а А т | =р | V\. т2=р2 V2 

(здесь Р'1,Р2 — плотность газа в соответствующем баллоне, изменяемая

{'
dm = —bV^dp! 
. dm = bV2 dp2

—bV^dp^ =  ct(_p£ — p ^ d t  

. bV2d p 2 =  a (p l - p t ) d t

- Преобразовать систему
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Найти ее общий интеграл.
Тема проекта: «Исследование колебаний пружинной системы с 

одним грузом»
Груз массой m подвешен на пружине. Отклонение груза от положения 

равновесия у, направленное вниз, считается положительным, вверх — 
отрицательным. Исследовать колебания системы.

План выполнения
- В положении равновесия сила тяжести равна упругости пружины.

Силу, стремящуюся вернуть груз в положение равновесия, будем считать
.. „ ку ,пропорциональной отклонению, т. е. равной ■ , где к — постоянная для

данной пружины величина (см. рис.).
- Положим, движению груза препятствует сила сопротивления,

dy
пропорциональная скорости dt движения груза, т. е. сила dt , X — 
коэффициент пропорциональности. Из вышесказанного, на груз действует 
сила

d y
fty +  А

d t

- Применить второй закон Ньютона. Получить

k v  + Л—  ~ - т —  d t ~  т d t 2

_ А  _  *
- Преобразовать уравнение. Обозначив ™, т , получить 

уравнение

у" + ру + q y  = О
Найти его корни.
- Рассмотреть следующие случаи:
A. Значение ^настолько велико, что корни являются действительными 

отрицательными числами. Найти общее решение, исследовать его.
( - ) 2 = ЧБ. Сопротивление таково, что 2 . Найти общее решение, 

исследовать его.

B. Сопротивление отсутствует, т.е. ^  . Найти общее решение, 
исследовать его.

Г. Значение ^настолько мало, что корни являются комплексными 
числами. Найти общее решение, исследовать его.

у  =  Лзіп(£Г£-Ь <p0j  У равнение вида “^описывает гармонические
колебания. Промежуток времени Т, за который аргумент изменяется на 2л

Г = Тназывается периодом колебаний. В приведенном случае ^ . Частота
« « /г — 2тгколебаний — число колебаний за время , здесь — |3. Величина А
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наибольшего отклонения от равновесия называется амплитудой, — 
начальной фазой.

По результатам выполнения проекта выставлялись баллы по 
критериям, соответствующим этапам проектной деятельности:

- определение основных физических закономерностей, лежащих в 
основе функционирования изучаемой системы;

- введение необходимых переменных и констант;
- создание математической модели (составление уравнения) 

исследуемой системы;
- применение известных алгоритмов для решения вытекающих из 

модели задач;
- интерпретация результатов;
- презентация проекта.
Оценивание каждого этапа работы проводилось по 100-бальной шкале, 

принятой в университете.
Выполнение группой каждого этапа оценивалось максимально в 100 

баллов. Оценка каждого этапа давалась по выполнении всего проекта. На нее 
влияла степень самостоятельности группы при выполнении этапа работы, 
значимость результатов каждого из этапов, их общая связность. Общей 
оценкой проекта выступал среднее арифметическое баллов всех этапов 
работы (таб. 2)

Группа А Группа Б
Этап Балл Этап Балл

1. Формализация данных 78 1. Формализация данных 76
2.Выявление закономерностей 76 2. Выявление закономерностей 77
3.Выведение уравнения 92 3. Выведение уравнения 90
4.Решение уравнения 93 4. Решение уравнения 92
5.Интерпретация результатов 88 5. Интерпретация результатов 87

Общая оценка 85,4 Общая оценка 84,2

Таб. 2. Результаты работы по учебным проектам

Полученные результаты по двум проектам мало отличаются друг от 
друга и с учетом малого количества студентов в группе и, следовательно, 
достаточно большой статистической погрешности их можно считать 
одинаковыми. Этот результат практически соответствует результатам 
успеваемости студентов, но его особая значимость в том, что выполнение 
заданий по технологии проектной деятельности в большей степени 
соответствует компетентностному подходу в обучении и формировании 
функциональной грамотности. Однако, выполнение подобных заданий 
требует значительного времени. При современной кредитной технологии 
обучения формирование навыков проектной деятельности может 
проводиться и на часах СРСП, и в форме дополнительных заданий студентам. 
Подобные учебные проекты, по содержанию соответствующие школьной 
программе, могут быть использованы в работе с учащимися при изучении
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элективных курсов, в форме индивидуальных проектов в классах физико
математического направления. Поэтому приобретение навыков проектной 
деятельности необходимо современному учителю.

Для закрепления навыков выполнения заданий по технологии учебных 
проектов студентам давались задания для самостоятельного решения с 
пояснением соответствующих физических закономерностей, учитывая, что 
студенты специальности «Математика» изучают физику по сокращенной 
программе.

1. Резервуар изначально содержит 120 литров чистой воды. Смесь, с 
концентрацией у  г/л соли поступает в резервуар со скоростью 2 л/мин (смесь 
хорошо перемешивается, и покидает резервуар с той же скоростью). Найти 
закон изменения количества соли в резервуаре в любое время t. Найти 
предельное количество соли в баке при t ^  да.

2. Среднее геометрическое координат точки касания равно 
отношению отрезка, отсекаемого касательной на оси ординат, к удвоенной 
ординате точки касания. Найти уравнение кривой, если она проходит через 
точку (1, 1).

3. Машинист поезда, выключая постепенно реостат, увеличивает 
мощность вагонного двигателя таким образом, что сила тяги возрастает от 
нуля пропорционально времени, увеличиваясь на 120 кГ (килограмм-сила) в 
течение каждой секунды. Найти закон движения вагона, если сила тяжести 
вагона Р = 10 т; сопротивление трения постоянно и равно 200 кГ; начальная 
скорость равна нулю.

При выполнении работы требовалось следовать тому же плану 
исследования задачи, что и при работе с учебными проектами. Каждое 
задание также оценивалось по 100-балльной шкале. Общей оценкой работы 
служило среднее арифметическое баллов по всем заданиям (таб. 3). Таким 
образом, успешность решение задач самостоятельной работы могла 
свидетельствовать о сформированное™ умений и навыков элементарного 
математического исследования задачи.

Задания
контроля 1 2 3

этап балл этап балл этап балл
1 78 1 74 1 80
2 81 2 85 2 81

1 3 78 3 90 3 86
4 92 4 87 4 90

5 73 5 74 5 74
общая
оценка 80,4 общая

оценка 82 общая
оценка 82,2

2 этап балл этап балл этап балл

1 80 1 73 1 78
2 87 2 85 2 90
3 77 3 81 3 78
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4 91 4 90 4 88
5 73 5 75 5 75

общая
оценка 81,6 общая

оценка 80,8 общая
оценка 81,8

3

этап балл этап балл этап балл

1 76 1 78 1 80
2 83 2 81 2 82
3 85 3 83 3 85
4 90 4 88 4 91
5 75 5 77 5 74

общая
оценка 81,8 общая

оценка 81,4 общая
оценка 82,4

Общая
оценка
работы

81,3 81,4 82,1

Задания
контроля 4 5 6

1

этап балл этап балл этап балл
1 74 1 72 1 77
2 83 2 81 2 80
3 87 3 90 3 88
4 91 4 91 4 90
5 73 5 72 5 75

общая
оценка 81,6 общая

оценка 81,2 общая
оценка 82

2

этап балл этап балл этап балл
1 73 1 72 1 74
2 82 2 80 2 85
3 85 3 83 3 91
4 94 4 93 4 90
5 72 5 79 5 71

общая
оценка 81,2 общая

оценка 81,4 общая
оценка 82,2

3

этап балл этап балл этап балл
1 75 1 77 1 72
2 83 2 82 2 85
3 85 3 85 3 83
4 90 4 92 4 85
5 73 5 78 5 73

общая 81,2 общая 82,8 общая 79,6
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оценка оценка оценка
Общая
оценка
работы

81,4 81,8 81,3

Таб. 3. Результаты выполнения заданий для самостоятельного решения

Результаты самостоятельной работы над заданиями несколько ниже, 
чем при выполнении работы по проектам в аудитории. Это, по-видимому, 
связано с тем, что, во-первых, в аудитории проект выполнялся коллективно 
под руководством преподавателя, с соответствующими консультациями, во- 
вторых, навыки проектной деятельности у студентов еще недостаточно 
сформированы и непрочны.

Заключение
По итогам проделанной работы можно сделать следующий вывод: 

студенты с большим интересом относятся к использованию современных 
технологий обучения, понимают их значимость для их будущей 
профессиональной деятельности, для организации проектной деятельности со 
школьниками, что особенно востребовано в настоящее время. Она 
стимулирует познавательную деятельность. Студенты активно участвуют со 
всех этапах выполнения заданий.

Более широкое использование технологии проектной деятельности при 
изучении различных дисциплин естественно повышает уровень 
профессиональной компетентности будущего учителя.
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Project method’s applications for solve leading to differential 

equations problems in mathematical teacher education
This article is devoted to possibility of using the project method for solving problems, leading 

to differential equations. Introduction of this technology is aimed at improving the professional 
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЫШ ЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ

Аннотация. В статье рассматриваются психологические вопросы сложного процесса 
формирования и развития географического мышления, как одного из специальных видов 
пространственного мышления. Анализируется опыт использования компетентностного 
подхода в обучении для повышения эффективности развития географического мышления у 
студентов-географов.

Ключевые слова: географическое мышление, пространственное мышление, 
психология, компетентностный подход.

Одной из самых важных задач обучения студентов географическим 
дисциплинам является формирование и развитие мышления. Поэтому при 
подготовке преподавателя к занятиям необходимо построить конструкцию 
лекции и практических работ таким образом, чтобы активизировать и 
развить механизм мышления у студентов. Проблема мышления принадлежит 
к кругу тех психологических проблем, в которой на первый план выступает 
вопрос об отношении различных психических функций, различных видов 
деятельности сознания. Географическое мышление является одной из форм 
мышления, поэтому формируется и развивается, следуя общим 
закономерностям формирования и развития мышления, но проявляется в 
своей особой форме.

Мы выдвинули гипотезу, которая заключается в том, что формирование 
географического мышления у студентов-географов более эффективно 
происходит при одновременном формировании и развитии у студентов 
ключевых профессиональных и, главным образом, специальных
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компетентностей. В результате проведённых нами направленных 
педагогических наблюдений за студентами-географами в процессе обучения, 
у нас сложилось следующее понимание этого вопроса.

Данная проблема столь же древняя, как и сама наука психология,- 
именно в этом пункте, в вопросе об отношении мысли к слову, наименее 
разработана [3,с.10]. Поэтому, очень важной задачей для высшей школы 
является развить данный процесс до наивысших ступеней развития. Ведь, 
мышление и речь являются главным «орудием» в работе наших выпускников. 
В настоящее время основная проблема в подготовке будущих специалистов -  
учителей географии заключается в формировании и развитии 
коммуникативной компетентности, в умении работать перед аудиторией и 
обществом. Отсюда следует сделать вывод, что практические работы и 
лекции должны содержать элементы устного выступления перед аудиторией. 
Грамотное сочетания тестовых заданий (которые способствуют запоминанию 
основных, ключевых моментов пройденных тем) и ораторского искусства 
(свободное владение словом, и умение развернуть ответ, обладая ключевыми 
понятиями) - это основное методическое звено в подготовке будущих 
географов.

При проведении лекций, к примеру, по экономической географии, 
очень важно задерживать внимание студентов на больших городах. Города 
надо давать художественно, то есть одновременно и типично и 
индивидуально, давать живо и образно. Ярко данный в географическом 
описании пункт освещает территорию на большом расстоянии, как хороший 
маяк, сильно помогает и ориентации, и представлению всей связанной с ним 
территории. Работа преподавателя на лекции должны быть ярким примером 
развитой устной коммуникативной компетентности. Лекция -  это 
комментированное чтение, которое завершается обсуждением и обобщением 
вместе со студентами изученных вопросов. Поэтому в течение столетий в 
высшей школе сформировалась система так называемых «пар», которая 
предполагала первоначально чтение лекции на первом часе, обсуждение и 
обобщение её вопросов на втором часе. В настоящее время в Европейских 
университетах такое чёткое подразделение видов работы со студентами на 
первом и втором часе обычно не наблюдается, хотя «пары» сохранились. 
Современные аудиторные занятия больше похожи на школьный 
комбинированный урок и должны включать значительное число 
разнообразных форм работы со студентами. Это, естественно, повышает их 
познавательную активность и эффективность процесса обучения. Лекция 
читается в виде блоков, каждый блок завершается практической работой в 
малых группах с последующим обсуждением результатов работы и 
обобщением вопросов изученных в этом блоке. В конце лекции проводится 
завершающее обсуждение и обобщение изученной темы. На лекции широко 
используется эвристическая беседа, фронтальная и групповая формы работы 
со студентами.

В психологии под мышлением понимают процесс познавательной 
деятельности человека, который характеризуется обобщенным и 
опосредованным отражением действительности. Философия предлагает свое 
определение данному процессу: Мышление (гр. ноэзис) — это 
познавательная деятельность человека. Продуктом или результатом
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мышления является мысль (понятие, смысл, идея). Сравнивая эти два 
определения, можно прийти к выводу, что они имеют одинаковый смысл: 
мышление -  это познавательный процесс, только в психологии акцент 
делается на его природу, а в философии на «продукт» - мысль. Овладение и 
непрерывное совершенствование географами способов научного познания в 
конечном итоге и определили сущность специфического 
(профессионального) географического мышления. В это понятие Н. Н. 
Баранский вкладывал два основных признака: "Географическое мышление - 
мышление, привязанное к территории, кладущее свое суждение на карту, 
связное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного "элемента" или 
одной "отрасли" [1, с. 163]. Развивая эти мысли Н.Н. Баранского, мы 
выделяем следующие условия, необходимые для формирования и развития 
географического мышления: 1) пространственный, территориальный подход, 
результатом которого является сформировавшееся пространственное 
мышление - вид умственной деятельности, обеспечивающей создание 
пространственных образов и оперирование ими в процессе решения 
практических и теоретических задач. Его содержанием является 
оперирование образами, их преобразование. В пространственном мышлении 
происходит постоянное перекодирование образов, т.е. переход от 
пространственных образов реальных объектов к их условно-графическим 
изображениям, от трехмерных изображений к двухмерным и обратно. В этом 
процессе большую помощь оказывает сформировавшаяся информационная 
компетентность, которая предполагает готовность студентов к переводу 
информации одного вида в другой вид. В то же время, формируя и развивая 
географическое мышление мы развиваем у студентов ключевые 
профессиональные и специальные компетентности.

2) «географичность» изучаемых объектов, которая ярче выражена в тех 
случаях, когда их развитие и функционирование в большой мере 
определяются их положением в пространстве, свойствами той территории, на 
которой они расположены; 3) комплексность, системность, максимальная 
степень синтеза в подходе к географической реальности, в ее отражении. 
Одним из важнейших принципов географического мышления является 
синтез, игра аккордами, выявление взаимосвязей между различными 
характеристиками территории. Дальнейшее совершенствование 
географического мышления особо необходимо в современную эпоху, когда 
актуальным стало развитие целостной и комплексной географии. 
Современная география должна быть абстрактной и конкретной, которая в 
пределах определенных территориально-иерархических уровней и на 
конкретных территориях, в макросистеме "территория - естественные 
условия и ресурсы - население - хозяйство - расселение - состояние 
окружающей среды» диалектически соединяет общие и специфические, 
пространственно обусловленные и выраженные взаимодействия.

В качестве главных направлений формирования и развития 
географического мышления мы выделяем следующие:

а) широкое использование системного подхода в осмыслении 
географических явлений и процессов;

б) усиление динамической и исторической направленности 
географического мышления;
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в) осознание единства мира посредством экологизации 
географического мышления,

г) унификация понятийного аппарата географии с системой 
общенаучных понятий -  это повышает точность и логическую стройность 
географического мышления.

Очень важным в развитии географического мышления является 
пространственно-временной подход, который подразумевает неразделимость 
времени и пространства. Непременным условием совершенствования 
системы географического мышления, прогресса географии в наше время 
является не разрыв и противопоставление пространственного и временного 
подходов, а их органическое сочетание, соединение в географических 
исследованиях.

В современной психологии выделено множество видов мышления:
1) словесно-логическое мышление. Этот вид представляет собой самый 

поздний этап исторического и онтогенетического развития мышления - это 
один из видов мышления, для которого характерно использование понятий, 
логических конструкций. Основой функционирования такого мышления 
является применение языковых средств, в его структуре формируются и 
функционируют различные виды обобщений.

2) наглядно-действенное (отличается тем, что решение задачи при 
таком виде мышления происходит с помощью реального, физического 
преобразования ситуации, опробования свойств объектов).

3) наглядно-образное мышление отличается совокупностью способов и 
процессов образного решения задач, основанных на зрительном 
представлении ситуации и на оперировании образами составляющих её 
предметов, без выполнения реальных практических действий с ними.

4) проявлением теоретического мышления является познание законов и 
правил.

5) мышление по готовым образцам, отождествление по памяти, 
накопление, систематизация и организация опыта, проверка опытом -  это 
эмпирическое мышление. Главным признаком и критерием такого мышления 
является опыт, закрепляемый в памяти.

6) логическое мышление это вид мыслительного процесса, при 
котором человек использует логические конструкции и готовые понятия.

7) способность знать что-то без помощи рассудка, то есть, без помощи 
рационального мышления, и т. д. лежит в основе эмпирического мышления.

Мышление, сформированное в детском и школьном возрасте, 
продолжает активно развиваться и в годы обучения в университете, тогда же 
происходит выбор ведущего стиля мышления. Современные методики 
преподавания в высшей школе опираются и развивают у студентов чаще 
всего словесно-логическое мышление, изредка обращаясь к наглядно
действенному и наглядно-образному видам мышления. Поэтому, методы 
развития словесно-логического мышления в современной педагогике и 
психологии разработаны значительно лучше, по сравнению с методами 
наглядно-действенного или наглядно-образного мышления. Данные 
современной педагогической психологии позволяют утверждать, что 
довольно успешно обучаться в университете способен каждый психически 
здоровый человек, получивший среднее образование. Для этого необходима
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только учебная технология, которая бы обеспечивала развитие целостного 
мышления.

Под целостным мышлением мы понимаем совокупность методов 
логического, наглядно-образного и наглядно-действенного мышления, т. е. 
совокупную работу двух полушарий мозга. В концепции целостного 
мышления нет ничего принципиально нового. Большинство учёных, как 
прошлого, так и современности, отлично осознавали важность использования 
возможностей обоих полушарий для создания действительно научных 
теорий. В частности, во все времена подчеркивалась важная роль интуиции в 
создании научных теорий. Широко известен тот факт, например, что 
периодическая таблица химических элементов приснилась Д. И. Менделееву 
во сне. Как правило, логика используется либо после образного 
представления, либо одновременно, но никак не в отрыве.

Попытка создать методику преподавания, которая формировала, 
стимулировала бы развитие целостного мышления, была предпринята в 
начале 90 х годов. В Российской Академии Естественных Наук была 
разработана концепция ноосферного образования. Занятия, построенные по 
этой методике, основаны, во-первых, на принципах процесса восприятия и 
переработки информации, формируют и развивают информационные 
компетентности, а во-вторых, ставят своей основной целью гармонизацию 
личности студента, развивают у него компетентность саморазвития.

За 10 лет апробации некоторых элементов этой методики на кафедре 
географии естественно-географического факультета были получены хорошие 
результаты: студенты с удовольствием учатся, неуспевающих фактически 
нет, к тому же значительно повышается самооценка студентов, их 
устойчивость к стрессам.

Большое значение в формировании географического мышления 
придаётся использованию компетентностного подхода в профессиональной 
и специальной подготовке студентов-географов. Разработка теоретических 
основ этого подхода во многом обязана результатам исследований таких 
крупных учёных психологов, как Жан Пиаже и Л.С.Выготский.

В 40 х годах XX века французский ученый Жан Пиаже обосновал 
закономерность восприятия и усвоения информации, которая неизбежно 
проходитследующие этапы [4, с. 132-170]:

1. Сенсорно-моторный этап (этап получения информации от органов 
чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса). Чем больше информации 
от органов чувств получает человек на этом этапе, тем более полное 
представление об объекте сложится у студента.

2. Символьный этап. На этом этапе происходит формирование образа 
основании информации, полученной от органов чувств на первом этапе.

3. Логический этап, в процессе которого происходит логическое 
осмысление, понимание информации, полученной в виде голографического 
образа на втором этапе.

4. Лингвистический этап. Человек способен выразить образно 
воспринятую, логически осмысленную информацию в словах.

Таким образом, формирование и развитие ключевых 
профессиональных и специальных компетентностей происходит комплексно, 
преодолевая определённые стадии в определённой последовательности.
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В начале формируются все уровни (от низшего к высшему) 
информационной компетентности, которая служит базой для формирования и 
развития устной, письменной, а в географии ещё и картографической 
коммуникативной компетентности. Развитие последней является важным 
признаком сформированное™ географического мышления. Это обусловлено 
тем, что в географии образно воспринятую, логически осмысленную 
информацию выражают не только и не столько в словах, но в составленных 
географических картах.

Мышление является важнейшим среди психических процессов, 
влияющих на обучаемость студентов. Если студентам с повышенной 
обучаемостью достаточно относительно небольшой помощи со стороны 
преподавателя, которая направлена на раскрытие основных, принципиально 
новых методов решения проблем, то в работе со студентами с пониженной 
обучаемостью необходимо учитывать замедленный темп формирования 
обобщенных знаний, невысокую интеллектуальную активность, повышенную 
утомляемость при интеллектуальной деятельности.

Часто студенты с пониженной обучаемостью дают хорошие результаты 
при запоминании слов, чисел, относительно простого по содержанию текста, 
географической номенклатуры. При выполнении специальных заданий на 
внимание такие студенты дают результаты не хуже тех, которые получают их 
одногруппники. Однако, при запоминании более сложных текстов, где нужно 
использовать логическую, опосредованную память, тесно связанную с 
процессом мышления, они, по сравнению с другими сокурсниками, 
показывают результаты хуже. Специфика мыслительной деятельности 
является первоисточником трудностей в обучении у большинства студентов с 
пониженной обучаемостью. Такие студенты отличаются 
несформированностью или слабым развитием компетентности 
самоменеджмента или самоорганизации, для них характерно неумение 
преодолевать возникающие трудности в учении, что приводит иногда к 
отказу от активной мыслительной деятельности. Это еще больше усугубляет 
положение: студенты начинают использовать различные неадекватные 
приемы и способы выполнения учебных заданий. Например, механическое 
заучивание материала без его понимания. Неумение и нежелание активно 
мыслить -  отличительная особенность таких студентов.

Недостаточно высокая интеллектуальная активность рассматривается 
психологами как следствие неправильного воспитания и обучения, когда 
человек не прошел в течение жизни до и во время обучения в школе 
определенный путь умственного развития, не научился необходимым 
интеллектуальным навыкам и умениям, у него не были сформированы 
ключевые компетентности, отсутствует готовность к интеллектуальной 
активности.

Студенты с пониженной обучаемостью недостаточно хорошо владеют 
рациональными приемами запоминания, но эти недостатки памяти 
неразрывно связаны с недостатками в развитии мышления. Именно 
недостатки в развитии мышления, а не памяти и внимания являются 
распространенной психологической причиной невысокой интеллектуальной 
активности студента.
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В задачу университета входит развитие мышления у студентов, т.е. 
воспитание способности решать задачи наиболее совершенными способами. 
Развитие мышления становится доминирующей функцией в развитии 
личности студентов, определяющей работу всех других функций сознания.

Различия в мышлении студентов требуют индивидуализации подбора 
заданий, упражнений, выполняемых в процессе познавательной 
деятельности, учета их специфики и направленности на развитие той или 
иной функции мышления, той или иной профессиональной и специальной 
компетентности обучающегося.

Студентам, которым в процессе обучения в университете приходится 
регулярно выполнять задания, необходимо научиться управлять своим 
мышлением, думать тогда, когда это нужно, а не тогда, когда появится 
желание. Для этого преподавателю необходимо на занятии у студентов 
поддерживать достаточно высокий уровень работоспособности. Условием 
достижения этого является привычная последовательность и системность 
работы. Сохранение работоспособности во многом обусловлено 
благоприятным отношением к предмету своей деятельности. Надо хотеть 
делать. Надо быть заинтересованным в самом процессе выполнения, 
испытывать удовольствие и от напряженности ума своего и от полученного 
результата. Все особенности внимания и памяти, мыслительной 
деятельности, - представляют собой непосредственное выражение личности, 
характера, деятельности студента. Эту связь и взаимообусловленность 
каждый должен знать и понимать. Человек способен развивать свои 
умственные возможности, управлять своей памятью и своим мышлением. 
Студентам в этом деле поможет опытный преподаватель, а также 
самосознание и самовоспитание.

География как учебный предмет имеет богатые возможности для 
развития мышления и мотивации познавательной деятельности студентов, 
т.к. раскрывает в своем содержании необычайно красочную и разнообразную 
географическую картину мира, включающую природу планеты Земля, ее 
население и хозяйственную деятельность человека в разных уголках 
планеты. Само содержание университетских географических курсов, их 
тесная связь с жизнью, с современными событиями уже служат мотивацией 
учебной деятельности студентов. Некоторые темы в географических 
дисциплинах вырабатывают или опираются на знания и умения из других 
дисциплин (некоторую информацию студенты получают из своего опыта), 
что обеспечивает хороший фундамент для межпредметных связей. К 
примеру, известный географ и методист А. С. Барков называл историю и 
географию родными сестрами. A H. H. Баранский подчеркивал, что «для 
понимания географии настоящего сплошь и рядом оказывается необходимым 
знание географии прошлого» "[1, стр 108].

География обладает большими возможностями для привлечения 
внимания студентов к необычным фактам, процессам, феноменам природы. 
Она использует аналогии и ассоциации, все то, что возбуждает активное 
мышление (процесс активного мышления включает в себя умение 
внимательно слушать и способность ясно и четко излагать свои мысли), 
радость удовлетворения любознательности, возбуждает любовь к знаниям.
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Известный экономнко-географ Н.Н.Баранский, выделял основные 
методические приемы для усовершенствования учебного процесса, которые 
являются актуальными и в настоящее время:

1) Цветной мел. Способствует развитию моторной памяти, так как у 
многих студентов развита слуховая и зрительная память. Пример: 
нарисованная цветным мелом река, воспринимается лучше, нежели на карте. 
Этот методический приём в настоящее время иногда используется на лекциях 
в университете Ньюкасла, который находится на восточном побережье 
Великобритании, и преподавателями нашего университета. Стержнем этого 
процесса является учебный рисунок в динамике, сопровождающийся 
объяснением преподавателя.

2) Рабочая тетрадь. В настоящее время, в школах используются 
рабочие тетради по предмету география. Поэтому, будущий учитель должен 
овладеть навыками ее заполнения. Для этого необходимо, чтобы образцы 
школьных тетрадей были на факультете и студенты могли бы ознакомиться и 
получить навыки работы с ними.

3) Работа с картами двух видов - с надписями и без надписей. Сдача 
зачетов на знание расположения географических объектов интенсивно 
применяется в программе университетов по подготовке географов.

4) Работа с литературой. Студенты при подготовке к занятиям 
ограничиваются предложенным списком литературы. И поэтому у них нет 
навыка поиска информации. Поэтому преподаватели должны давать 
суженный, наводящий список литературы, что подтолкнет студентов к 
самостоятельному поиску информации. (Здесь чётко поставлен вопрос о 
необходимости формирования и развития компетентности самоменеджмента 
и информационной компетентности).

5) «Библиотечка для учителей географии». Уже со скамьи 
университета, студенты должны собирать основную литературу по 
географии, так как при поступлении на работу они сталкиваются с нехваткой 
литературы, что приводит к неполной подготовке к уроку и как следствие: 
пробелы знаний у учащихся.

6) Краеведение. В школьной программе, присутствуют факультативы 
по краеведению, традиционно в отечественной школьной педагогике 
практикуется краеведческая направленность в изучении географии и других 
предметов. В университете студенты изучают курс географического 
краеведения, но он не может в полной мере способствовать формированию 
знаний о данной дисциплине. Поэтому в преподавании всех географических 
курсов должна присутствовать краеведчески ориентированная подача 
материала. В «Методике» Н.Н. Баранского имеется специальный раздел, 
посвященный краеведению. Поясняя на местных примерах явления из курсов 
физической и экономической географии, преподаватель показывает 
студентам в самой простой, доходчивой форме истину, что « география - это 
не учебник географии, а сама жизнь» ".[2, с. 280-281].

7) Организация «географических станций, образцового кабинета 
географии». (Университет должен поддерживать связь со школой и 
оказывать методическую помощь учителям географии в организации и 
работе географических площадок и кабинетов географии. В нашей области в 
настоящее время нет областной географической станции и образцового

91



Жа&ар.шм. <W-1 - 2014

кабинета географии. Поэтому функции этих важных методических объектов 
выполняет кафедра географии нашего университета. Это обусловлено тем, 
что наши студенты должны знать о том, что в процессе работы учителями 
они смогут всегда обратиться сюда с интересующими их вопросами и 
проблемами, связанными с преподаванием географии.

8) Организация загородных баз. (Будущие учителя должны иметь 
опыт работы на данных базах, поэтому у нас в университете функционирует 
агробиостанция, на которой созданы отличные условия для прохождения 
студентами полевой учебной практики по географическим дисциплинам).

Одним немаловажным фактором развития мышления на занятиях 
географии является материальное оснащение в университете географических 
кабинетов. В нашем университете постоянно пополняется материальная база 
этих кабинетов, оформление их стендами, на очереди -  оборудование этих 
кабинетов интерактивными досками.

Подводя итоги и обобщив результаты исследования, можно сделать 
выводы о том, что наша гипотеза получила необходимую доказательную 
основу и является корректной, то есть, формирование географического 
мышления у студентов-географов более эффективно происходит при 
одновременном формировании и развитии у них ключевых 
профессиональных и, главным образом, - специальных компетентностей. 
Учебный процесс, практикуемый в Западно-Казахстанском государственном 
университете им. М. Утемисова, в целом способствует выполнению этой 
задачи. В то же время, молодым преподавателям необходимо больше 
внимания уделять психологическим основам в процессе планирования и 
проведения аудиторных и внеаудиторных занятий со студентами-географами.
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В.И. Амельченко, П.В. Марков 
Географ студенттердің географиялық ойлауын қалыптастырудағы құзіретгіліктің ролі.

Бұл мақалада күрделі процестің қалыптасуындағы психологиялық сұрақгармен 
географиялық ойлаудың дамуы арнайы кеістік ойлаудың түрі ретінде қадыптастырылады. 
Студент географтардың географиялық ойдың эфекгі түрде дамуы үшін оқудаты компитентік 
көзқарастың қолдануымен тәжірибесі қолданады.

Тірек создер: географиялық ойлу, кеңістік ойлау, психология, компитентік көзқарас.

V .I Amelchenko, P.V. Markov
The value of the approach based on competence in process of formation in students

geographical views
In article are studied psychological questions of complex process of formation and 

development of geographical thinking as one of special types of spatial thinking. Experience of use of 
competence-based approach in training is analyzed for increase of efficiency of development of 
geographical thinking at students geographers.

Key words: geographical thinking, spatial thinking, psychology, competence approach
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ИЗУЧЕНИЕ КАРТОГРАФИИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«5В090700 - КАДАСТР»

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием у 
студентов специальности «5В090700 - Кадастр» дисциплины «Картография» 
коммуникативной картографической компетентности, которая проявляется в умении 
составлять общегеографические и тематические карты классическими и современными 
методами.

Ключевые слова: компетентность самоменеджмента, информационная 
компетентность, ключевая компетентность, картография, масштаб, студент, преподавание.

Изучение дисциплины «Картография» студентами специальности 
«5В090700 -  Кадастр» предусматривает использование различных форм 
самостоятельной работы. Предлагаем примеры заданий для самостоятельных 
работ, составленных авторами с использованием компетентностного подхода 
в обучении, что, по-нашему мнению, должно повысить эффективность 
процесса обучения.

Картография, как наука помогает будущим специалистам кадастра 
осуществить ориентирование по картам, в качестве инженерного 
проектирования в строительстве путей сообщения, трубопроводов, для 
разработки планов развития экономики и культуры, освоения территории, их 
целенаправленного преобразования, при разработке и эксплуатации 
природных богатств и др. Это необходимо, так как независимо от места 
трудовой деятельности, в обязанности будущего специалиста специальности 
«5В090700 - Кадастр» входят такие виды работ как:

- осуществление мониторинга (сбор информации) земель;
- составление почвенных карт (состава почв);
- ведение учета и оценки земель;
- регистрирование землевладений и землепользований;
-осуществление государственного контроля за использованием

земельных ресурсов.
Картография неразрывно связана с геодезией, топографией, науками о 

земле (географией, геологией, почвоведением, ботаникой, зоологией и др.), 
общественными (историей, социологией, политологией и др.) и точными 
(математикой, физикой, фотограмметрией идр.) науками [3,С.31].

Предмет картографии - географическая карта и другие 
картографические произведения, их составление, изучение и использование в 
научной и практической работе.

При изучения курса картографии студент должен изучить основные 
свойства и особенности картографических произведений, их классификацию, 
особенности изображения сферической поверхности Земли на плоскости.
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При этом у них должны быть сформированы профессиональные и 
специальные информационные компетентности по применению различных 
картографических проекций в зависимости от масштаба, назначения, 
тематики карт, охвата территории и др.. Также необходимо получить 
компетентности по использованию особенности картографической 
генерализации, проводимой при составлении карт различных по масштабу, 
назначению, тематике, особенностям картографируемой территории и др. 
Очень важно сформировать у студентов коммуникативную 
картографическую компетентность, которая проявляется в умении 
составлять общегеографические и тематические карты классическими и 
современными методами и эффективно использовать картографические 
произведения с целью получения картометрических, морфометрических и 
других характеристик географических объектов [1. С.48].

Мы считаем, что лекционный курс по дисциплине должен быть 
построен с целью формирования у студентов теоретической основы для 
последующего усвоения материала и формирования ключевых специальных 
компетентностей в процессе самостоятельной работы.

В ходе лабораторных занятий студенты под руководством 
преподавателя выполняют комплекс лабораторных заданий, позволяющих 
закрепить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные 
навыки выполнения картографических расчетно-графических работ, работ с 
общегеографическими и тематическими картами. В ходе выполнения заданий 
студенты развивают компетентность самоменеджмента, планируя 
последовательность действий для достижения поставленной перед 
лабораторным заданием цели, все уровни информационной и 
коммуникативной компетентности, проявлением чего является способность 
студентов к анализу и сопоставлению полученных данных, готовность 
работать с табличным и графическим материалом, трансформировать 
информацию из одного вида в другие виды [2, С.37].

В качестве примера приведём несколько заданий для выполнения 
лабораторных работ по Картографии.

Лабораторные занятия курса проводятся по узловым и наиболее 
важным темам, разделам учебной программы. Они построены как на 
материалах одной лекции, так и на содержании нескольких лекций.

При подготовке лабораторных работ предусмотрено при 
необходимости проведение консультаций для студентов. На подготовку к 
занятию студентам дается несколько часов, рекомендации о 
последовательном изучении литературы (учебники, учебные пособия, 
конспекты лекций, справочники, информационные сборники, статистические 
данные и др.). При подготовке к занятию возможно использование набора 
наглядных пособий и специального оборудования [6, С .115].

Тема: Математическая основа географических карт (масштаб, 
измерение по картам длин).

Цель работы:
1. Образовательная: овладение практическими навыками работы по 

определению масштабов карты, по выработке умений использовать методы 
перевода масштаба из одного вида в другой и по проведению необходимых 
измерений длин по картам и планам.

94



Жа&ар.шм. <W-1 - 2014

Длины Масштабы Длина Длины Масштабы Длина линии на

2. Развивающая: продолжить формирование и развитие основных 
специальных информационных, коммуникативных компетентностей и 
компетентностей самоменеджмента.

В начале работы проводится актуализация изучаемой темы и 
пререквизитов, необходимых для её усвоения.

Краткие сведения из теории:
Масштабом карты называется отношение длины линии на карте к 

горизонтальной проекции соответствующей линии на местности. Масштаб - 
это величина, показывающая во сколько раз длина на местности (земной 
поверхности) уменьшена при переносе ее на карту.

Масштаб указывают под южной рамкой карты и выражают 
отношениями чисел (численный масштаб), словесно (именованный масштаб) 
и графически (линейный масштаб).

а) Численный масштаб записывается в виде дроби, в числителе которой 
единица, а в знаменателе - число, выражающее степень уменьшения 
горизонтальных проекций линий местности при изображении их на карте. 
Всегда дается в сантиметрах (см).

Например: 1 : 1 000 000 - 1 см на карте соответствует 1000000 см на 
местности (степень уменьшения в 1000000 раз).

б) Именованный масштаб указывается в виде подписи, какое 
расстояние на местности соответствует 1 см на карте.

в) Линейный масштаб дается в виде линейки, разделенной на равные 
отрезки (соответствующие 1 см) с подписями, означающими расстояние на 
местности. Применяется для измерений расстояний непосредственно на карте 
(рис. 1.)

Рис.1. Линейный масштаб.

Порядок выполнения работы:
Сначала необходимо написать, сколько в единице длины на карте 

содержится таких же единиц длины на местности. Например, если дан 
масштаб 1:10 000, это означает, что 1 см на карте соответствует 10 000 см на 
местности. Теперь число во второй части такой записи надо перевести в 
более крупные единицы длины, используемые для измерений на местности, 
т. е. в метры или километры. Тогда получится, что в 1 см на карте содержится 
100 м на местности. Это и есть именованный масштаб. Но в нем обычно не 
пишут, а только подразумевают слова «на карте» и «на местности».
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линий
на
плане 
в см

плана линии на 
местности 
в см.

линий
на
плане 
в см

плана местности в см.

0,8 1 Ю О о 3,45 в 1 см -  1 м
1 5000 62500 в 1см -  50 м 39000
1 2000 7400 9,15 в 1см -  20 м

3,5 1 1000 в 1см -  10 м 11200
3,75 1 100 в 1см -  2 м 2500
14,2 1 1000 10,3 в 1см -  1 м
3,6 1 О О 16,2 в 1см -  5 м

1 1000 1800 в 1см -  10 м 10100
2,8 1 100 в 1см -  50 м 12000

1 2000 7600 в 1см -  20 м 9200

Вторым этапом практического задания является информация о задачах 
работы. Перед их выполнением студенты, работая индивидуально или в 
малых группах, составляют план, очерёдность действий по выполнению 
поставленных задач. Преподаватель знакомится с этими планами в 
результате собеседований. Таким образом он может получить представление 
о степени сформированное™ у студентов компетентности самоменеджмента.

Задание 1. Дать словесное выражение численным масштабам. 1:25; 
1:50; 1:500; 1:1 000; 1:50 000; 1:200 000; 1:5 000 000 Например: 1 : 25 - в 1 см 
25 см

Задание 2. Именованный масштаб заменить численным: в 1 см 5 см; в 1 
см 50 м; в 1 см 250 м; в 1 см 3 км; в 1 см 500 км; в 3 см 600 м; в 2 см 10 км; в 4 
см 1 км, Например: в 1 см 5 см - 1: 5; в 3 см 600 м - 3см : 600 00 см - 1: 200 00

Задание 3. Определить предельную точность масштабов. 1:100; 1:500; 
1:5 000; 1: 40 000; 1:340 000; 1:25 000 000Например: 1:100 - а = 100 см; в = 10
см; в1= 1 см.

Задание 4. Масштаб 1: 10, сколько в 4 мм этого масштаба? Масштаб 1: 
200, сколько в 3 мм этого масштаба? Масштаб 1: 3 000, сколько в 2 мм этого 
масштаба? Масштаб 1: 60 000, сколько в 2 мм этого масштаба? Масштаб 1: 2
000 000, сколько в 5 мм этого масштаба? Например: 1: 10, в 1 см 10 см (а); в
1 мм 1 см (в); в 4 мм 4 см.

Задание 5. Определить длину линии на местности или на плане по 
данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Материалы к заданию 5.
Задание 6. Вычислите расстояние на местности L = ?, если известны 

масштаб карты и длина отрезка на карте (l). 1: 5 000, l = 4 см, L = ?
1: 25 000, l = 6 см, L = ?
1: 300 000, l = 3 см, L =? 1: 5 000 000, l= 2,5см, L=?.
Например: 1 : 5 000, l = 4 см, L = ? - в 1 см 50 м, в 4 см 200 м, L = 200 м 

(4 см на карте соответствует 200 м на местности).
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Задание 7. Решить задачи.
а) Определите масштабы, которые будут крупнее, чем масштаб 

1: 500 в 2, 5, 10 раз;
б) Определите масштабы, которые будут мельче, чем масштаб 

1: 500 в 3, 5, 10 раз.
Например: 1: 500,1: 250 будет в 2 раза крупнее (необходимо делить на 

это число) 1: 1500 будет в 3 раза мельче (необходимо умножить на это 
число).

Выполняя эти задания, студенты осуществляют третий этап работы -  у 
них развиваются информационные компетентности. То есть, они буквально и 
в переносном смысле «играют масштабами» - переводят информацию из 
одного вида в другой, получают вторичную информацию из первичных 
источников.

Завершающим этапом практической работы является рефлексия, в ходе 
которой студенты пишут отчёт о выполненных заданиях, обсуждают и 
обобщают полученные ими результаты. В процессе такого обсуждения у 
студентов развивается устная коммуникативная компетентность, 
сформированность которой преподаватель обязательно оценивает. 
Письменные отчёты служат основанием для определения и оценки 
письменной коммуникативной компетентности. В конце лабораторной 
работы преподаватель анализирует её ход и результаты, объявляет и 
комментирует оценки за работу, которую получил каждый из студентов. 
Особое внимание обращается на следующие аспекты: 1) качество 
подготовки; 2) результаты выполненной работы; 3) степень усвоения знаний;
4) активность; 5) положительные стороны в работе студента; 6) недостатки в 
работе студентов и пути их устранения. При этом используются следующие 
критерии оценки ответов: 1) полнота и конкретность ответа;
2) последовательность и логика изложения; 3) связь теоретических 
положений с практикой; 4) обоснованность и доказательность излагаемых 
положений; 5) наличие качественных и количественных показателей; 
наличие иллюстраций к ответам, с выполненными на лабораторных занятиях 
рисунками, таблицами и схемами; 6) уровень культуры речи.

Дома студенты проводят самоконтроль по изученной теме, используя 
подготовленные преподавателем вопросы.[5, С.21]

Контрольные вопросы:
1. Что является математической основой карты? Какие свойства карты 

определяются математической основой?
2. Что такое масштаб карты?
3. Как обозначается масштаб?
4. Что представляет собой числовой масштаб?
5. Какие виды масштаба существуют? Назовите их практическую 

значимость и недостатки.
6. Как определить масштабы длин по меридиану и по параллели в 

точке их пересечения на карте?
7. Что такое картографическое проецирование?
8. Различие между картами и планами.
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Опыт проведения самостоятельных работ со студентами специальности 
«5В090700 - Кадастр» показывает, что использование компетентностного 
подхода в значительной мере усиливает и стимулирует познавательный 
интерес студентов к предмету, поднимает их активность на практических 
занятиях, что способствует повышению эффективности процесса обучения.
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В.И. Амельченко, Б.Б. Орынбасарова, С.Ю. Степаненко
«5В090700-Кадастар» мамандығы студентерімен картографияның оқып білуі
Аталған мақалада дәстүрлі және замануи эдістер арқылы жалпы географиялық жэне 

тақырыптық карталарды құрастыру пәнінде «5В090700 -  Кадастр» студенттері үшін, 
картография пэнін оқыту барысында картографиялық күзыреттілікті дамыту барысы 
қарастырылған.

Тірек создер: құзыреттілік, өзіндік менеджмент, ақпараттық құзыреттілік, кілті 
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Педагогтың кэсіби қүзыреттілігі үгымы сапалы педагогикалық іс- 
эрекетке қажетті кэсіби және түлгалық қасиеттер жиынтығын білдіреді. 
Кәсіби қүзыретті педагог бүл педагогикалық іс-әрекет пен педагогикалық 
қарым-қатынасты жогары деңгейде жүзеге асырып, оқушыларды оқыту мен 
тэрбиелеуде түрақты жогары нэтижеге көрсетіп жүрген педагогтар.

Кэсіби қүзыреттілікті дамыту- жеке шыгармашылықты дамыту, 
педагогикалық инновацияларды қабылдауды, өзгеріп жатқан педагогикалық 
ортага бейімделу қабілетін қалыптастыру. Педагогтардың кәсіби деңгейіне 
қогамның элеуметтік-экономикалық жэне рухани дамуы тікелей байланысты.

Педагогикада қолданысқа енген қүзыреттілік -латын тілінен 
аударганда «compete»- лайықты сэйкес, «competens»-Ka6ineTri, білікті, өз ісін 
жетік білу дегенді білдіреді. Орыс тілінің «Түсіндірме сөздігінде»: 
«Қүзыреттілік- 1) адам жақсы хабардар мэселе, 2) бэр нэрсеге өкілетті, 
қүқылу болу»,-деп анықталган. [1, 228-6]. Қүзыреттілікті С.Е.Шишов: 
«Түлганың белгілі бір пэндер шеңберіне қатысты білім, білік, дагдысы мен іс- 
эрекетінің өзара байланысқан жиынтыгы»,-деп түсіндірсе, Н.В.Кузнецова 
«Қүзыреттілік дегеніміз-педагогтің басқа бір адамның дамуына негіз бола 
алатын білімділігі мен беделі»-десе, ал А. В. Хуторской қүзыреттілік 
түргыдан білім берудің мазмүнында синонимді түрде жиі қолданылып 
жүрген «қүзырет» жэне «қүзыреттілік» үгымдарын жалпы жэне жекеше 
ажыратып қарау керектігін үсына отырып, былайша айқындайды:

Қүзырет-түлганың өзара байланысты (білімділік, біліктілік, дагды, 
эрекет қабылеттілігі) қаснеттерінің белгілі бір заттар мен процестерге 
қатысты сапалы өнімділік эрекеті. Қүзыреттілік -тністі қүзыреттілікке сэйкес 
келетін адамга ие болу, басшылық жасау деп көрсетеді [2, 58-64 66].

С.М.Вишнякованың «Кэсіптік білім» сөздігінде «қүзыреттілік» үгымына 
төмендегідей анықтама береді. Әлеуметтік-кэсібн мэртебесіне оның нақты 
орындалатын жэне шешетін мэселелерінің күрделілік деңгейіне сай білімінің, 
біліктілігінің жэне тэжірнбесінің өлшемі. Автор, бірінші магынасында, 
«қүзыреттілік» үгымымынң «мамандық» үгымынан айырмасы мамандықты 
снпаттайтын кэсібн білім жэне біліктіліктен басқа ынтымақтастық, 
бастамашылық, оқу біліктілігі, топтагы жүмыска қыбілеттілігі, қарым-қатынас 
жасау қабілеттілігі, багалау, қисынды ойлау, ақпаратты тандау жэне қолдану 
секілді сапаларды біріктіруі; екінші магынасында, билік орнындагы адамның, 
басқару органдарының бнлігі, қандай да бір сүрақтар төңірегінде шешім 
қабылдау қүқы деп көрсетеді [3, 364 66].

Сөздіктерде берілген «қүзырет» үгымының мэні уәкілетті, бнлігі 
атаулары арқылы ашылады. Әйтсе де, білім беру үйымдары түлектерінің 
жэне олардың білім алу жолындагы күш жігерінің «заң бойынша 
багыныштылыгын негізге ала отырып, С.И.Ожегов сөздігіндегі «кімнің 
болмаса да, жақсы хабардар болган сүрақтар төңірегі» жэне С.М.Вишнякова 
сөздігіндегі «адамның бір сүрақтар төңірегіндегі танымы, тэжірнбесі» 
магынасындагы түсіндірмелері арқылы қүзыреттіліктің мэнін ашуга болады.

Қазақ тілі термнндерінің сапалық гылымп түсіндірме сөздігінде қүзыр, 
білік (компетенция)- 1) жалпы алганда қайсыбір тапсырманы орындауга 
қабілеттілік немесе бір нэрсені жасау; 2) тіл мен психолингвнстнкада тілдің 
базалық, абстрактілі ережелерін меңгеру; 3) сот психиатриясында сот 
отырысына қатысуга пспхпкалық түргыдан қабілетті деп есептелетін адамды 
белгілеуге қолданылады [4, 115-118 66].
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Қүзыреттілік ғылыми эдебиеттерде эр түрлі анықтамамен: көп 
жағдайда психологиялық сапалары мен психологиялық жағдайын, өз бетімен 
әрекет жасау, жауапкершілікті өзіне алу, адамның қандай да бір іс-эрекетті 
орындаудағы біліктілігі мен қабілеті ретінде беріледі, қойылған мақсатқа 
жетудегі үдерістер мен қүбылыстар арасындағы байланысты, тэсілдер мен 
қүралдарды жетік біледі деген мағынада қолданады.

Қүзыреттіліктер -  адамның белгілі бір салада беделге, танымға, 
тәжірибеге ие сүрақтар мен қүбылыстар шеңбері.

Әлеуметтік қүзыреттілік -  қоғамдағы өмір сүрудің нормалары мен 
ережелерін дүрыс орындауға мүмкіндік беретін элеуметтік дағдылар 
(міндеттер). Әлеуметтік педагогиканың термині.

Қүзыреттілік -  мамандық талаптарына сэйкес келетін дэреженің жеке 
сипаттамасы.

Қүзыреттілік -  белгілі бір үғымдық жүйенің болуын талап ететін 
практикалық іс-эрекетті жүзеге асыру қабілеті, пайда болған проблемалар 
мен міндеттерді шапшаң шешуге мүмкіндік беретін ойлаудың типі, түсіну 
қабілеті.

Қүзыреттілік -  түлғаның оқу-танымдық үрдісіне өз бетімен қатысуына 
жэне оны еңбек іс-эрекетіне дүрыс ендіруге даярлауға бағытталған оқыту 
барысында меңгерілетін білім мен тэжірибеге негізделген түлғаның іс-әрекет 
жасау қабілеті жэне даярлығы.

Қүзыреттілік -  белгілі бір іс-эрекетті сапалы жэне өнімді түрде 
орындауда қажет болатын белгілі бір заттар мен процестерге қатысты 
белгіленетін түлғаның өзара байланысқан сапаларыныц (білімі, іскерлігі, 
дагдылары, іс-эрекет тэсілдері) жиынтығы [5, 35-41 66].

Кәсіби қүзыреттілікті тереңінен зерттеген ғалымдардың бірі 
К.М.Левитан, кэсіби қүзыреттілікті классик педагогтар: Я.А.Коменский, 
Ж.Ж.Руссо, А.Дистерверг, А.И.Герцен, Н.А.Добролюбов, К.Д.Ушинский 
еңбектерінде назар аудара отырып, педагогикалық деонтология түргысынан 
аша білген.

Қүзыреттілік үгымының мэні мен мазмүнын зерттеумен айналысып 
жүрген гылым салалары:элеуметтану (А.И.Пригожин, И.И.Лапин жэне т.б.), 
педагогикалық психология (Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская және т.б.), 
педагогика (Э.Д.Днепров, Т.Г.Браже, Ю.Г.Татур, Дж.Равен, И.А.Зимняя, 
А.А.Маркова, О.А.Булавенко, Н.Г.Милованова, М.А.Чошанов жэне .тб).

Дж.Равен, Р.Джонсонның қүзыреттіліктің үш өлшемді үлгісіндегі 
мінез-қүлықты берілген үш айнымалының (мотивация, қабілет, жагдаят) 
нэтижесі деген көзқарасын ерекше багалаганымен, үлгі кемшіліктері ретінде 
төмендегідей ескерусіз қалган сэттеріне ерекше тоқталады:

• Қүзыреттілік компоненттері адамның өзін қызықтыратын қызметті 
орындау барысында көрінеді, дамиды. Қабілет пен ортаны мотивациядан 
бөліп, жеке қарастыруга болмайды;

• Кез-келген жеке қабілет немесе мотивацияны жинақтаушы 
көрсеткіштердің мэні жоқ;

• Түрақты қабілет пен мотивация жагдайында ортаныц өзінен-өзі 
дамыту немесе өсіру мүмкіндігі жоқ;
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• Қүзыреттілік сырттан берілген тапсырмаларды еріксіз орындау 
барысында, бүл тапсырмаға қатысты қүзырлылықтарының маңызды 
көрсеткіші бола алмайды.

И.А.Зимняя, М.Б.Челышкова жіктеулерінде авторлар қүзыреттілікті бес 
түрлі қүрамдас бөліктеріне ажыратады:

-адам мінез-қүлқының қызмет арқылы түлгалық қасиеттерін көрсетуге 
дайындығы;

-білім, білік, дағдысын жүзеге асыру тэжірибесі;
-қүзырет мазмүнының қүндылық-мәндік қатынасы, оның түлгалық 

маңыздылығы;
-қүзырет мазмүнын әлеуметтік, кэсіби эрекеттерді білім қүралы, 

тәсілдері, бағдарламалары арқылы орындау, мінез-қүлық нормасы мен 
ережелерін жүзеге асыру;

-әлеуметгік жэне кэсіби өзара эрекеттерге бара бар жағдаяттарда 
байқалатын қүзыреттілікті эмоционалдық ерік арқылы реттеу қабілеті6, 34-37 бб.

«Қүзыреттілік» үғымының тағы бір ерекшелігін О.А.Булавенко: 
«қолданыстағы түсінік деңгейінде бүл үғым, қабылдауға жеңіл де тнімді 
немесе маманның жоғары деңгейін белгілеу, бағалау мағынасында 
қолданылады» деп атап көрсетеді. Автор қүзыреттілік түсінігіне талдау жасай 
тырып, мамандықты куәләндірудің жаңа эдістері, қүзыреттілік деңгейлерін 
шектеулі түрде қарайды деген сенімсіздік аңғарта отырып, қүзырлылықты бір 
нэрсенің сипаты түрінде емес, жағдай ретінде қарай жөн деп үсынады 
[7, 40-44 бб.]

Ә.М.Мүханбетжанова қүзыреттіліктің төмендегі сипаттарын жіктеп 
көрсетеді:интегратнвтік снпатының болуы, яғни өзіне біртекті немесе жақын 
келетін білім мен іскерліктерді, мэдениет пен іс-әрекеттің ауқымын өзіне 
қамтып алады, көпқызметтік, яғнн оны меңгеру күнделікті өмірде эртүрлі 
проблемаларды шешуге мүмкіндік береді; пэнүстілік жэне пэнаралық 
сипаттың болуы, яғнн эр түрлі жағдаяттарда қолданылады; белгілі бір 
дэрежеде интеллектуалдық дамуды талап етеді, көп өлшемдік, яғнн эртүрлі 
ойлау үдерістері мен ннтеллектуалдық нкемдіктерді қамтнды [8, 9-15 бб.]

Кэсібн қүзыреттілік үғымы Б.С. Гершунскнй еңбектерінде 
сауаттылықтан басталып, менталитетпен аяқталатын даму сатысының 
қандай-да бір деңгейін белгілейді. «Кэсібн қүзыреттілік» адамның өзіндік 
кэсібн деңгейімен, тәжірибесімен жэне өзіндік қабілеттерімен ерекшеленіп, 
оның түрткі болған талпынысы, үздіксіз өз бетімен білім алу, білімін 
жетілдіру, іске деген шығармашылық және жауапкершілік қатынасымен 
анықталады делінген. Автор қүзыреттілікті кэсібн білімімен, базалық 
мамандықпен ғана шектелмей, ауқымды сүрақтар төңірегінде бағытталуын, 
кэсібн жннақылығын, өзгерістерге ашықтығын, өз білімін дамытуға 
дайындығын қамтамасыз етеді дейді [9, 646].

С.Я.Батышев анықтамаларында: «Кэсібн мамандығы, қүзыреттілігі, 
эртүрлі тнімді кэсібн біліктіліктер мен дағдылардың, соның ішінде 
шығармашылық шешімдерге негізделген кэсібн тапсырмаларды жоғары 
түрақты өніммен шешу тэсілдерін жэне алгоритмдерін меңгерген еңбек 
субъектісінің сапалық сипаттамасы іс-эрекеттің кэсібплігі болып 
табылады»,-делінген.
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Осылайша, берілген анықтамаларды қорытындылай келе, 
«қүзыреттілік» үғымын субъектінің іс-эрекеттің мақсаты мен оны жүзеге 
асырудың қүралын саналы түрде үғынумен байланыстырылады. Қүзыреттілік
-  бүл ситуацияға сэйкес қүзыреттерді (іскерлік пен дағды) пайдалану үшін 
таңдау. Түйінді қүзыреттіліктер жөнінде айтылғанда жаңа ситуацияларды 
меңгеруге «есікті» ашатын қүралдар, «кілттер» деп түсіндіруге болады. 
Түйінді қүзыреттілік -  бүл анықтаушы қүзыреттілік, себебі жүзеге асыру 
жағдайларына сәйкес келеді, олар шектелмеген, спецификалық емес, бірақ 
белгілі бір дэрежеде әмбебап болып келеді.

Қүзыреттіліктер пэндік (пәнаралық жэне т.б.) жэне түйінді болып 
көрсетіледі. Еуропа Кеңесі түйінді қүзыреттіліктердің бес тобын айқындаған, 
соларға ерекше мән беріледі.

1) Саяси және элеуметтік қүзыреттіліктер: өзіне жауапкершілікті ала 
білу қабілеті, бірлесіп шешім қабылдауға қатысу, дау-жанжалды зорлық- 
зомбылықсыз жолмен реттеу, демократиялық институттардың қызмет етуіне 
қатысу жэне оны жақсарту.

2) Көпмәдениетті қоғамда өмір сүру қабілетіне қатысты 
қүзыреттіліктер: расизм мен ксенофобиялар тууына, таралуына жол бермеу, 
білім беру жастарды өзгешелікті түсіну, бірін-бірі сыйлау, басқа мэдениет 
тілдері және діндегі адамдармен бірге өмір сүру қабілеті сияқты 
мэдениетаралық қүзыреттермен қаруландыруы керек.

3) Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын меңгеруге 
қатысты қүзыреттіліктер, соңғысының жүмыста жэне қоғамдық өмірдегі 
маңыздылығы соншалық, оны меңгермеген адамға қоғамнан аластау қаупі 
төнеді. Осы топқа бүгінгі күні маңызы артып отырған бірнеше тілді білу де 
жатады.

4) Қоғамдық ақпаратты пайдалану жэне мойындаумен байланысты 
қүзыреттіліктер жаңа технологияны меңгеру, оны қолдануды түсіну, оның 
күшті жэне элсіз жақтарын айқындау, БАҚ тарататын ақпараттар мен 
жарнамаларға сыни көзқарас.

5) Өмір бойы оқуға қабілеттілік - үздіксіз даярлықтың жэне кэсіби 
даярлықтың, сонымен қатар жеке жэне қоғамдық өмірдің негізі ретінде.

Қүзыреттілік табиғаты багдарлы мақсат контекстіндегі өзіндік 
дамуының, қызметтік, түлғалық тэжірибені жинақтауға бағытталған қүзыр 
үғымы негізінде ашылады[10, 35-36 66]. Қүзыреттіліктің негізгі белгілері:

• түлгааралық жэне еңбектегі байланыс мэдениеті;
• қызметтің экономикалық, элеуметтік, қүқықтық, адамгершілік, 

психологиялық аспектілерін меңгеруі;
• қызметті жаңа жағдайға бейімдеудегі, басқару шешімін қабылдаудағы 

дайындығы;
• практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық элеуеті;
• нақты жағдайларға байланысты қандай да әдістерді пайдалану 

біліктілігі;
• тиімді шешім қабылдау қабілеті.
Кэсіби қүзыреттіліктің дамуы- кэсіби тэжірибесін меңгеру және 

жетілдіру, ол жеке кэсіби қасиеттерін дамытуға, үздіксіз даму мен өзін-өзі 
жетілдіруге экелетін қарқынды үдеріс.
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Кәсіби қүзыреттіліктің қалыптасуын келесі сатыларға белуге болады:
• Өзіндік талдау және қажеттілікті үгыну;
• Өзіндік дамуды жоспарлау;
• Өзін-өзі көрсету, талдау, өзін-өзі түзету.
Кэсіби қүзыреттілікті қалыптастыру -  кезеңдік үдеріс, яғни 

педагогикалық іс-эрекетте үнемі кэсіби шеберлікті арттыру қажет жэне 
аталған сатылар әрдайым қайталанады, бірақ жаңа сапада қайталанады. Өзін- 
өзі дамыту үдерісі биологиялық, элеуметтік жеке түлғалық ерекшеліктерге 
байланысты, ол жеке өмірін саналы үйымдастырса, өзіндік дамуында 
қамтиды. Кэсіби қүзыреттілікті қалыптастыру үдерісі элеуметтік ортаға 
тәуелді болып келеді, сондықтан орта кәсіби өзіндік дамуды ынталандыруы 
қажет.

Бүгінде педагогтың кэсіби қүзыреттілігін бағалаудың көптеген 
классификациясы бар. З.М.Цветкова төмендегі моделді үсынады:

• Мүғалім өзін түсінбейтінін коре бастайды.
• Мүғалім нені түсінбейтінін көреді.
• Мүғалім оны неге түсінбейтінін түсінеді.
• Мүгалім не істеу керектігін біледі, оны түсінетіндей эрекет жасайды.
• Қысқа уақыт ішінде түсінуге қол жеткізеді.
• Аз уақытта түсінуге қол жеткізе отырып, оқушылардың 

шыгармашылық мүмкіндіктерін дамытады.
Т.Н.Лобанов, Ю.А.Тнхомнровтың қүзыреттілік теориясының негізінде 

басты қүзыреттіліктердің төмендегідей қүрылымын үсынады:
1) Ойлау жүйесі мен процестерінің дамуы: мэселені шешудегі 

жүйелілік жэне қүрылымдық түргы; түргыларды жэне тапсырмаларды 
стандарттау жэне жүйелеу тэсілі, қүзыреттілікті түсіну, альтернатнваны 
талдау жэне шешімнің тнімді нүсқасын таба білу; қабылданган шешімге 
жауапкершілікпен қарау; бнзнестің даму багытын көре білу жэне нарықтың 
даму багытын дәл болжамдау.

2) Талдау қабілеттері: мәселені шешудегі қнсындылық, шешім 
қабылдау әдістемесін білуі, үқыптылық, үтымдылық, реттілік, бөлшектерді 
есепке алудагы алдын ала болжау; ойды дүрыс байланыстыру іскерлігі, 
бірізділікпен жэне жүйелі түрде ойлау және эрекет ету; өз болашагына эсер 
ететін факторларды дэл жэне жүйелі талдау.

3) Жаңашылдық (инновациялық): жаңаны қабылдай алу жэне үсына 
білу іскерлігі, шыгармашылықты басқару; ішкі қарсылықсыз алуан түрлі 
идеяларды, позицияларды, үсыныстарды қабылдай алу іскерлігі.

4) Икемділік: өзгерістерге дайындық; түрлі оқыс ситуацияларда тез 
жэне сэйкесті жауап қайтара алу қабілеті, мэселені кору жэне анықтай алу, 
оны шешудің жолдарын таба білу, нэтижесіне бага беру.

5) Жүйелі дамуга багдарлану: жаңа технология жэне эдістерді 
қабылдауда ашықтық, үйренушілік, практикада жаңаны қолдана білу, өз 
жетістіктерін жэне кемшіліктерін талдай алу мүмкіндігі, өзгелердің 
тәжірибесін саналы түрде пайдалана білу.

6) Үйымдастырушылық қабілеттер: адамдарды басқара білу, 
тапсырманы орындауда үжымды жэне өзін үйымдастыра алу іскерлігі, 
қүзыреттіліктерді орын орнына қою, маңыздысына мэн беру, жоспарлау, 
бақылау; жоспарды орындауга қажетті ресурстарды тиімді жинап, багыттай
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алу; эңгімені мақсатты түрде жүргізе білу, телефонмен эңгімелесу, 
корреспонденцияны, қүжатнаманы жүргізу.

7) Уақытты игере білу іскерлігі: ситуациялық талдау жасай алу 
іскерлігі, мақсатты анықтау жэне қүрылымдау, апталық, айлық жылдық 
жоспарларды жүзеге асыру, күнді жоспарлау; уақытша менеджмент 
үстанымдарін білу; қүзыреттіліктерді дүрыс қоя білу іскерлігі; үжымның 
тэртібін, күнделікті жүмыс жоспарын орындау; қойылған мақсаттарға жету 
мақсатында бақылау жүргізу, күннің қорытындысын жүргізу.

8) Топта жүмыс жасау: топты қүра білу жэне онда жүмыс жасау; тністі 
топтың ерекшеліктерін білу; ынтымақтастық ахуалын үстай білу, топ 
мүшелерінің қарым-қатынас жэне мінез-қүлық ережелерін орындауы, топ 
мүшелерінің жагымсыз мінез-қүлықтарын түзету; мэселені шешу мақсатында 
тнімді талдау жэне келіссөз жүргізу; «мнға шабуыл» ережесін білу.

9) Коммуникативтік-іскерлік қабілет: өз пікірін, қүқығын қарым- 
қатынасты бүзбай қорғай білу; жаңа идея жэне жоспар арқылы іс-эрекетке 
ынталандыра білу; дүрыс сүрақтар қоя білу жэне эңгімелесушінің 
эмоционалды жэне ақпараттық деңгейін анықтау; екіжақты коммуникация 
бағытын қүра білу, әңгімелесушінің сөздеріне зейінді шоғырландыра алу; 
өзге адамдарды дүрыс сынай жэне қолдай білу.

10) Келіссөз жүргізе білу іскерлігі: презентацияның міндеттерін жэне 
мақсаттарын, аудиторияның қызығушылығын анықтай білу; сөз сөйлеуді 
үйымдастыру, презентацияның байланыстырушы сөйлемдерін, негізгі 
бөлімін, қорытындысын үйымдастыру; сендіре білу жэне шешендік 
дағдыларға ие болу. Қиын сүрақтарды жэне келіспеушілікті жеңе білу; 
презентацияның техникалық аспектілерін игеру (аудио- бейне жэне 
компьютерлік аппараттар, презентациялық бағдарламалар); қатысушылардың 
қызығушылықтарын анықтай алу жэне тиімді альтернативаны таңдай алу; 
пікірталасты мэдени түрде жүргізе білу; иозициялық саудаласуды талдай алу, 
үсыну, жүргізе білу іскерлігі.

11) Оқушыға бағдарлану: оқушымен жүмыс жасау саласында стандарт пен 
саясатгы білу; оқытушы мен оқушының перспективті ағымдағы қажеттіліктеріне 
бағдарлану; «қиын» оқушымен қарым-қатынас кезінде эңгімелесуді тиімді 
жүргізе білу, іс-эрекетті басым жэне пайдалы жағынан презентациялау; 
оқушымен жағымды қарым-қатынас орнату жэне кеңес бере білу.

Қорыта айтқанда, қүзыреттілік біріншіден, нақты, ол түлғаға тэн жэне 
ол адамның өзінің ынта жігеріне байланысты, екіншіден, ол қандай да бір 
қасиеттерге иелік ретінде қарастырылады және белгілі алғышарттары арқылы 
адамның іс-әрекетін қамтамасыз етеді.

Екіншіден, қүзырет: әрекет ретінде, білімділік дайындыққа алдын-ала 
салынған талап, қүзырлылықтың «анатомиясын» қүрастырушы болып 
табылады. Сондықтан да қүзыреттілік, адамның кім екендігін, оның 
категория ретіндегі мазмүнын толық аша алады, сол себепті де, қүзырлылық 
мазмүны кенеттен болған жағдайдағы іс-эрекеттер жүйесі, қызметке 
араласудағы беделділігі (танымал, таңдаулы), нақты жағдаятқа мінез-қүлқын 
сэйкестендіру, субъект еңбегінің сапалық сипаттамасы деп айта аламыз.
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Муханбетчина А.Г., ШамуратоваК.Ш.
Теоритические аспекты профессиональной компетентности педагога

В статье рассматриваются теоретические основы понятия "педагогическая 
компетентность", измерители профессиональной компетентности, классификация, модели и 
стадии развития.

Ключевые слова: Компетентность, педагогическая компетентность, педагогическая 
категория, профессиональное образование, процесс, субъекты, мотивация.

Muhanbetshina A.G., Shamuratova K.Sh.
Theoretical foundations of professional competence of the teacher

Importance of concept of pedagogical competence that came to the pedagogical stay it was 
open all-round and be overcame in the article as sizes of professional competence, classification, 
models and stages of development.

Keywords: Competence, pedagogics competence, pedagogical category, trade education, 
process, subjects, motivation.
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СТУДЕНТ ЖАСТАРДА ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ЭТНОСАРАЛЫҚ 
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Аннотация. Мақалада студент жастарда этносаралық қарым-қатынас мэдениетін 
қалыптастырудың мэселелері қарастырылады.Оқыту процесінде «Этносаралық қарым-қатынас 
мәдениеті» элективті курсын қолданудың эдістемесі талданған.

Тірек сөздер. ¥лт, этнос, қарым-қатынас, этносаралық қарым-қатынас мэдениеті, 
оқыту процесі, студент жастар.

Қазақстан Республикасы Президенті -  Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси багыты» 
атты Қазақстан халқына жолдауында шетелдерде жаңа танымал болып келе 
жатқан Тэуелсіз Қазақстан үшін этносаралық қатынастар елдің түрақты жэне 
демократиялық дамуының негізгі факторы болып,бэсекеге қабілеттілікке 
үмтылудагы маңызды шарттардың бірі екені баса көрсетілген [1].

Қазіргі дүние жүзінде этникалық және этносаралық процестер 
галамдастыру сипатына ие болып отыр. Саясатқа, экономикага, мәдениетке 
жэне дінге байланысты ірілі де кіші де жагдайлар этникалық сарынга ие. Көп 
этносты қазақстандық қогамдагы этносаралық қатынастардың бүкіл кешенін 
жақсартпай жэне жетілдірмей оның элеуметтік-экономикалық дамуын 
жеделдетуге, ел қорганысын, толық тәуелсіздігін қамтамасыз етуге 
болмайды.

Әрине, оқу орындары саяси, экономикалық, этникалық және 
талданган басқа да тартыстар мен мэселелерді шеше алмайды, бірақ ол 
оқушы жастарда этносаралық қарым-қатынастың қарапайым нормалары мен 
эдеттерін, эртүрлі этностың өкілдерімен, өздерінің қүрдастарымен достықта 
өмір сүру іскерлігін тэрбиелеуде қомақты үлес қоса алады. Оқу орындары 
галамдық сананы қалыптастыруда еңбек етіп, сөйтіп оқушы жастар өзін 
адамзаттың бөлігі ретінде сезінеді; ол көптүрліліктің қүндылыгын түсінеді 
жэне эртүрлі «Дүниенің суреттеріне» жэне «дүниені түсінудің» эртүрлі 
формаларына сыйлаушылықпен жэне қызыгушылықпен қатынас жасайды.

Әлеуметтік-экономикалық дамуды өрістету қажеттерін, гылым мен 
техника алга қойган талаптарды ескере отырып, халыққа білім беру жүйесін 
қүру, студент жастарды оқу мен еңбектің сапасы үшін жогары жауапкершілік 
рухында тэрбиелеу, оқытудың белсенді формалары мен эдістерін кеңінен 
қолдану -  біздің еліміздің алдына қойып отырган негізгі міндеттері [1].

Өзіндік даму жагынан студенттік жас ерекше кезең болып табылады, ол 
18 ден 23-25 жас аралыгын қамтиды, ягни жас адамдардың ерекше оқу 
ортасында дамып, шагын уақыт аралық бойында оларда байыпты элеуметтік, 
психологиялық жэне денелік өзгерістердің болатын кезі.
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Осыған орай, студент түлга ретінде былайша сипатталады:
1) элеуметтік жағынан, яғни белгілі таптар, үлттар, топтардың 

қатыстылығында пайда болатын қасиеттерді жүзеге асырады;
2) психологиялық жағынан, ол психикалық үрдістер, күйлер, түлға 

қасиеттерінің бірлігін көрсетеді;
3) биологиялық жағынан, жогары жүйке іс-эрекетінің түрі, 

талдағыштардың қүрылымы, дене бітімі, бет элпеті, тері түсі ескеріледі.
Б. Ананьевтің пікірінше, ЖОО-да оқу кезеңіңде келесі реттегі жаңа 

қүрылымдар болады:
• кәсіби бағыттылықты нығайту, қажетті қабілеттіліктерді дамытуы;
• өмірлік басымды жағдайларды үғыну, өмірлік үстанымдардың 

қалыптастырылуы;
• психиқалық үрдістерді, күйлерді толық жетілдіру;
• жауапкершілікті, түлғалық кемелденуді, түрақтылықты дамытуы[2].
Жоғары оқу орындарында тәрбиелеу жүмысындағы негізгі мэселе -

студенттердің «субъект-субъект» аралық қатынасын дамыту, әрбір адамның 
қүндылығын, даралығын, ерекшеліктерін, сезімін жэне өзіндік баға беруін 
қалыптастыру. Мүнда студент жастардың назарын өз өміріндегі елеулі 
өзгерістерге бүрып, оны саналы түсінуіне, теориялық алған білімдерін өз 
өмірлерінде, тэжірибеде қолдана білуіне -  қасиет сапаларына баулу 
көзделеді. Осы орайда, эртүрлі үлттан түратын үжымда жүмыс істеу үшін, 
осындай үжымды басқару үшін студент жастарда этносаралық қарам-қатынас 
мэденнетін қалыптастыру қазіргі таңда кезек күттірмес мэселе.

Біздің зерттеуіміздің мақсаты студенттердің этносаралық қарым- 
қатынасының субъект ретінде қалыптасуына тоқталып өту. Ең басты 
ерекшелігі -  студент жастар бүл процестің әрі субъектісі, эрі объектісі болып 
табылады. Бүл жердегі шешуші үғым -  әлеуметтену. Әлеуметтену процесінде 
адамды жай ғана объект, тетік, қоғамдық ықпалды қарапайым қабылдаушы 
деп түсіну дүрыс емес. Этносаралық қарым-қатынас элеуметтену 
процестеріне педагогика-психология галымдары үлкен көңіл бөледі. Бүл 
гылым саласының түжырымдары бойынша этносаралық қарым-қатынас 
мэдениеті қалыптасу не стихиялық жолмен (саяси мода, елігу, тылсымдық 
үмтылу, қүрдастарына жэне атақты түлгаларга үқсау, т.т.), не саяси 
партиялар мен мемлекеттік үжымдардың, қозгалыстардың, ата-аналарының 
арнаулы тэрбиелеу мен насихаттау, не адамның ішкі дүниесінен туындайтын 
бейсаналық үмтылыстар жолдарымен жүруі мүмкін.

Студенттердің этносаралық қарым-қатынасының субъект ретінде 
қалыптасу процесінің төмендегідей ерекшеліктерін атап өтуге болады:

1. Бүл процесс басқа элеуметтік топтагыдай үзақ мерзімді эрі 
біртүтас сипатта болмайды. Өйткені ол қысқа мерзімді (4-5 жыл), эрі 
маргиналдық түпнүсқада жүзеге асады. «Маргиналдық» үгымын біз 
студенттердің шыққан тектерінің эр түрлілігін жэне есею процесіне қатысты 
қолданып отырмыз. Саяси қалыптасу студент мамандық алганнан кейін 
бітпейді. Қайта басқа қоршаган ортада енді басталады.

2. Студент өзінің элеуметтік уақытында екі түрлі адаптациядан 
(икемделуден) өтуі қажет: ата-аналық және мектеп бақылауынан 
салыстырмалы дербестілік жагдайындагы өзін-өзі бақылау жүйесіне жэне 
болашақ мамандыгына сэйкес өмір салтына алдын-ала икемделу.
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3. Болашақтағы мамандығы каншама беделді, абыройлы болғанымен, 
студенттік уақытында ол аз қорғалған, материалдық жағынан ата-анасынан, 
оқу процесінде үстаздардан көп тәуелді. Сондықтан болар сайлау кезінде оқу 
орындарында 90 пайыздан асатын біреуге керек нэтижелер алынып жүр.

4. Студент әлеуметтік қалыптасу процесінде теріс қоғамдық 
бағыттарға түсіп кетуі мүмкін. Жастарға тэн максимализм жэне балалық 
шақтан қалған инфантильдік жас адамда психикалық үйлесімсіздік туғызуы 
мүмкін. Қойылган мақсаттарға тез жете алмау, ересек өмірдің романтикалық 
қырларынан қатал «прозасының» басым болуы кейбір студенттерге өмірден 
түңілу, тынымсыздық, сенімсіздік, ызалану, қорлану сияқты көңіл-күйді 
тудырып, оларды жеңу үшін басбүзарлық, эгоистік, маскүнемдік, 
нашақорлық, түрпайылық сияқты девианттық эрекеттермен тежелуі мүмкін.

Зерттеу барысында студенттердің этносаралық қарым-қатынас аясында 
мынадай кемшіліктер анықталды:

- этносаралық қарым-қатынас мэдениеті туралы теориялық білімдерінің 
деңгейінің төмендігі;

- этносаралық қарым-қатынас мэдениетіне студенттердің 
қызығушылығының төмен деңгейі;

- басқа үлттардың өкілдеріне қатысты саналы эрекетке және 
қылықтарға қабілетті студенттердің аздығы.

Педагогикалық жоғары оқу орындары студенттерінде этносаралық 
қарым-қатынас мэдениетінің қалыптасу деңгейін анықтаудың 
интеллектуалдық өлшемін сипаттауда олардың білімдері жэне негізгі 
үғымдарды меңгеруі ескерілді.

Интеллектуалдық өлшем бойынша этносаралық қарым-қатынас 
мэдениетінің қалыптасу көрсеткіштері мыналар болып табылады:

• этносаралық қарым-қатынас мәдениетінің негізгі үғымдарын меңгеру 
сипаты;

• этносаралық қарым-қатынас мэдениеті бойынша білімдердің 
толықтығы жэне оны саналы үғыну.

Студент жастарда этносаралық қарым-қатынас мәдениетін 
қалыптастыру мақсатын орындау үшін Орал қаласындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің педагогика факультетінде кеңейтілген 
интеграцияланган «Этносаралық қарым-қатынас мэдениеті» элективті 
курсының сабақтарын жүргіздік.

Курс алдына мынадай міндеттер қойылды: студенттерді этносаралық 
қарым -  қатынас мэдениеті туралы теориялық білімдермен қаруландыру, 
байыту, эртүрлі үлттардың өкілдерімен қарым-қатынастың практикалық 
іскерліктері мен дагдыларын қалыптастыру, үлтаралық қарым -  қатынас 
аясында студенттердің практикалық эрекет тәжірибесін кеңейту. Кэсіптік 
білім беру жүйесінде бүл элективтік курстың алатын орны, оның міндетін 
анықтады, ягни студенттерде бар үлтаралық қарым -  қатынас мэдениетін 
сэйкесті білімдерді, іскерліктерді және дагдыларды интеграциялау.

Бүл арнаулы курс университеттің мүгалімдер даярлайтын күндізгі 
және сырттай бөлімінің студенттеріне арналган. Элективті курс 30 сагат 
(15 сагат -дэріс, 15 сагат -  семинар,өздік жүмыс) бойы дэрістер мен 
семинарларды, өздік жүмыс жүргізуге есептелген. Мүнда студенттер 
этносаралық қарым -  қатынас мэдениеті бойынша, өздерінің теориялық
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білімдерін тереңдетіп қана қоймай, сонымен бірге практикалық сабақ 
процесінде, зерттеушілік жүмыстарда алған білімдерді практикада 
бекітуге жагдай тугызылады. Барлық арнаулы курстың 2/3 уақытын 
студенттердің практикалық жүмысына бөлінуі қажет, ягни мэселелік 
эңгімелер, семинарлар, жагдайлық жэне ролдік ойындар, практикумдар, 
студенттік конференциялар жэне т.б.

Студенттердің этносаралық білімдерді, іскерліктерді жэне дагдыларды 
меңгеру процесін үйымдастыру үшін, біз жогары оқу орнында 
«Этносаралық қарым-қатынас мэдениеті» элективті курсын жүргізудің 
әдістемесін жасадық, оган дэстүрлі жэне дәстүрлі емес оқыту эдістерін, 
басқа үлттың өкілдерімен өзіндік қарым-қатынасына, бақылаудың 
нәтижесіне, зерттеушілік жүмыс сияқты эмпирикалық жадыгаттарга 
негізделген бірқатар оқу міндеттерін енгіздік.

Студенттерге дэрістің жадыгаттары мэселелік дәріс түрінде берілді. 
Арнаулы курстың дәрістік бөлімі студентерді үлтаралық қарым -  қатынас 
мэдениеті аясындагы теориялық білімдермен қаруландырды.

«Елдегі этносаралық қатынастар: тарихи тэжірибе жэне қазіргі 
мэселелер» дәрісінің жадыгаттары студенттерге белгілі бір дәрежеде таныс 
болгандықтан біз оны мәселелік дэріс түрінде өткізуге жоспарладық. Дәріс 
алдында студенттерге бірқатар сүрақтарга жауап беруді өтіндік. Атап 
айтқанда, «әртүрлі халықтардың қандай салт-дэстүрлерін білесіздер ?», 
«Қазақстандагы үлтаралық қатынастардың ерекшелігі неде?», «Елімізде 
қандай жолдармен толеранттылық қалыптастырылуда?» т.б.

Дэріс-эңгімелер пікірлердің ауқымын кеңейтуге, тыңдаушыларды 
кеңінен қатыстыруга, қарастырып отырган мәселе бойынша студенттердің 
білімін және тэжірнбесін қолдануга септігін тнгізді.

Курстың дэрістік бөлімі үлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің 
теорнялық негіздерімен қаруландырды, дегенмен жүмыстың көптеген бөлімі 
семинар сабақтарында жүзеге асырылды, себебі біз жасаган арнаулы 
курстың багдарламасы практикалық багытталып, сабақтарының едэуір 
санына есептелінді.

«Этносаралық қарым -  қатынас мэдениеті» элективті курсының 
аясында мэселелік пікірталастар, диспуттар, конференциялар өткізілді. 
Сабақтарда өмірден алынган жагдаяттар талданылды, шыгармашылық 
тапсырмалар шыгарылды.

Зерттеушілік жүмыспен айналысуына жагдай жасалды. Бүл 
сабақтардың процесінде студенттермен бірлесе отырып мына сүрақтарды 
қарастырдық: басқа үлттың өкілдерімен қарым-қатынасқа түсу іскерлігі, 
басқа үлттың адамымен өзін қалай үстай білу керек, үлтаралық тартыстарды 
шеше білу іскерлігі жэне т.б.

Студенттерге өздігінен практикалық сабақтарды өткізуге мүмкіндік 
берілді. Бүл студенттерде үлтаралық қарым -  қатынас мэдениетінің 
қалыптасқандыгының деңгейін де байқатты. Арнаулы курсты жүргізу 
барысында эдебиеттерді пайдаланып, басқа үлттың адамдарымен қарым- 
қатынасының тэжірибесіне сүйене отырып студенттер бақылау жүмысын 
орындады.

Сабақтарды жүргізу барысында көрнекілік кеңінен қолданылды, 
ягни кестелер, сызбалар, диаграммалар, географиялық карталар.
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Біздің пікірімізше, оқыту жүмысыныц эдеттегі формалары (дәріс, 
семинарлар, бақылау жэне практикалық тапсырмалар) студенттерде 
үлтаралық қарым -  қатынас мэдениетін қалыптастыруда мүмкіншіліктері 
шектеулі. Сондықтан біз білім беру процесінде дэстүрлі емес оқыту 
формаларын қолдану арқылы үлтаралық қарым -  қатынас мэдениетін 
қалыптастыру процесінің сапасын арттырдық. Біздің пікірімізше, жүмыстыц 
мүндай формалары мыналарға септігін тигізді:

- студенттердің танымдық белсенділігін арттыруға;
- үлтаралық қарым -  қатынас мэдениеті мәселесіне қызығушылығын 

арттыруға;
- басқа үлттыц өкілдерімен қарым-қатынаста практикалық 

дағдыларын дамытуға;
Бүл арнаулы курстың сабақтары көпүлтты студенттік үжымдардагы 

коммуникативтік мэселелерді шешуге, студенттердің қарым-қатынас 
дағдыларын дамытуға бағытталды. Студенттерде үлтаралық қарым -  
қатынас мэдениетін қалыптастыруда «дөңгелек үстелде» өткізілген 
эңгімелердің маңызы зор болды. Олардың тақырыптары мынадай болды: 
«Бірге өмір сүрудің өнері»,«Қарым-қатынас мэдениеті», «Үлттық сана- 
сезім жэне мэдениет», «Студенттер үжымындагы үлтаралық тартыстарды 
шешудің жолдары», «Көпүлтты үжымныц адамдарының өмірлік эрекетінде 
коммуникативтік іскерліктердің ролі», «Үлтаралық келісім болу үшін 
елде не істеу керек ?»

Бақылау, эңгімелеу, анкеталау әдістері элективті курстың студенттерде 
этносаралық қарым-қатынас мэдениетін қалыптастырудың тиімді қүралы 
екенін көрсетті.
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Формирование культуры межэтнического общения студенческой молодежи в 

процессе обучения
В статье рассматривается опыт применения элективного курса «Культура 

межэтнического общения» в учебном процессе высшего учебного заведения для 
формирования культуры межэтнического общения студентов.
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B.A. Moldagaliev, A.P. Ramazanova.
Building a culture of interethnic communication students in the learning process

In article is considered an experience apply of elective course "Culture of interethnic 
communication" in educational process of higher academy for forming culture of interethnic 
students communication.

Key words: Nation, ethnos, communication, culture of interethnic communication, the 
learning process, student's youth
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«ЭЛЕКТРОНДЫ МУЗЫКА АРҚЫЛЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫН
СТУДЕНТТЕРІН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУДІҢ 

ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОЛДАРЫ»

Аннотация. Ақпараттық-коммуникативтік технологияны жетік меңгерген жастар үшін 
электрондық музыка арқылы шыгармашылыққа тэрбиелеудің маңызы зор. Электронды- 
компьютерлік музыканың сан түрлі бағдарламаларымен жұмыс жасаудың әдіс- тэсілдерін 
меңгерген, құзіретті музыка мамандарын қалыптастыруда, сапалы кадрларды дайындауда, 
арнайы эдістемелік құралдар мен арнайы пәндердің жоқтығы біздің осы проблеманы 
таңдауымызға себеп болды.

Болашақта музыкалық білім беретін ЖОО-да элективті таңдау курстары немесе музыка 
пэндерінің қатарына «Электронды- компьютерлік музыка арқылы шыгармашылыққа 
тәрбиелеу» пэн ретінде енгізуді қажет етеді. Бүгінгі қоғамда электрондық музыка 
шығармашылығының алатын орны ерекше екені байқалады.

«Электронды- компьютерлік музыка шыгармашылыгы» пәнін енгізу үшін отандық 
музыкалық білімге сүйене отырып, арнайы құрастырылган жұмыс оқу багдарламасымен 
жұмыс жасалуы керек. Қазіргі білім сұранысы педагог- музыкант дайындап қана қоймай, 
бэсекеге қабілетті компьютерлік музыканы жетік меңгерген құзыретті маман дайындауды 
талап етеді. «Электронды- компьютерлік музыка шыгармашылыгы» жаңа музыка 
мәдениетіндегі сауатты музыканттар, композиторлар, дыбыс өңдеушілер, орындаушылар, 
дыбыс режиссерлар және педагогтар үшін де керекгі оқу түрі.

Тірек сөздер: Электронды- компьютерлік музыка, «Компьютерлік өңдеу», «Finale Song 
Writer» музыкалық редактор, «Cubase» музыкалық мэтінді теру жэне кэсіби өңдеуші 
музыкалық редактор.

Жедел дамып отырган гылым, қогам өмірінің барлық салаларын 
ақпараттандырудың галамдық процесінің негізіне айналды. Білім берудегі 
ақпараттық- коммуникативтік технологиялық даму барысына адамдардың 
түрмыс деңгейі, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтагы мемлекеттің рөлі 
тэуелді болады.

Біріккен үлттар үйымының шешімімен «XXI гасыр -  ақпараттандыру 
гасыры» деп аталды. Қазақстан Республикасы да гылымның негізгі белгісі -  
білім беруді ақпараттандыруга болатын жаңа кезеңіне еніп келеді. Жогаргы 
оқу орын студенттеріне сапалы білім берудің тиімді жолы білім беруді 
ақпараттандыру. Музыкалық білімді ақпараттандыру - мәдениеттің дамуына 
негіз болады.

Оқытудың ақпараттық-коммуникативтік технологиясы -  
педагогикалық іс-эрекетті өзгерту арқылы жаңа білімді қабылдау, білім 
сапасын арттыру, багалау, студенттің жеке түлгасын жан-жақты 
қалыптастыруда, оқу-тэрбие үрдісін қызықтыра түсетін қосымша білім деп 
түсіну керек. Ақпараттық- коммуникативтік технологиялар -  бүл музыкалық 
білім берудегі жаңаша жүмыс жасаудың эдіс-тэсілдері, тиімді педагогикалық 
технологиялары, түрлі электрондық-музыкалық багдарламалар мен 
техникалық қүралдар. (дыбыс жазу студиясының техникалық қүралдары, 
түрлі музыкалық багдарламаларга арналган компьютерлер, 
телекоммуникациялық желілер).

Музыкалық арнайы пэндерді ақпараттандыру:
- керекті білім алудың тиімді жолын таңдауга мүмкіндік береді;
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- білім берудің ашық жүйесін орнатады;
- оқыту үрдісінде студенттердің танымдық іс-эрекетін тиімді 

үйымдастырады;
- Электрондық- музыкалық білімді пайдаланудағы ақпараттық - 

коммуникациялық технологиялардың басымдылығын түсіндіреді;
- Мультимедиялық мүмкіндіктерді қолдана білуге тэрбиелейді.
Қазіргі кезде студенттерге білім беруде белгілі бір білім көлемімен

қамтамасыз ету жеткіліксіз. Жогаргы оқу орын студенттерін толық 
музыкалық білім алуга, музыкалық аспапты меңгеруіне, теориялық жэне 
практикалық жетілуіне көп мән берілуі тиіс. Студенттердің кэсіби білім 
алуымен қатар, электронды- компьютерлік музыка шыгармашылыгын 
меңгерген саналы үрпақ тәрбиелеу басты міндетіміз болып отыр.

Жаңа заман электрондық музыка шыгармашылыгының белсенді даму 
кезеңі. Электронды- музыка шыгармашылыгы Қазақстанда 2000 жылдардан 
бастау алады. Осы багытта қол жеткен жетістіктерге «Компьютерлік музыка 
студнясы», электрондық музыка аспаптарының кең таралуын атап өтуге 
болады.

Өкінішке орай, электрондық музыка шыгармашылыгының даму 
перспектнвасында, оқытудың арнайы пәндері мен таңдау курстары 
қолданысқа аз енгізілген болатынды. Бірақ, жогары оқу орындарының оқыту 
үрдісінде бүл пэн «Компьютерлік өндеу» ретінде енгізіліп, «Finale Song 
Writer» музыкалық редактор, «Cubase» музыкалық мэтінді теру жэне кәсіби 
өңдеуші музыкалық редакторы, сияқты багдарламалармен оқытудың 
алгашқы эдіс - тәсілдері ретінде қолданылуда. Бүл Қазақстандагы 
электрондық музыка шыгармашылыгының төменгі көрсеткішін корсетеді. 
Осындай өзекті мэселелерден кейін біздің көкейімізде «Электрондық 
музыка шығармашылығы» не үшін керек? - деген сүрақтар туындай 
бастайды. «Electronic music» агылшын тілінен аударганда, «Электрондық 
музыка шыгармашылыгы» үгымы компьютерлік технологнялардың 
көмегімен «Электрондық музыкалық аспап» ойластырып, музыканы 
қалыптастыру дегенді білдіреді.

«Электрондық музыка» шыгармашылыгының тарнхы XX гасырдың 2- 
ші жартысымен -XXI гасырдың басынан бастау алады. Бүл саланың негізін 
салушылардың бірі, француз кітап баспашысы Эдуард Леон Скотт де 
Мартинвилль 1857 жылы дыбыс жазу «Фоноавтограф» қүрылгысын алгаш 
ойлап тапты. 1878 жылы «Фонограф Эдисона» дыбыс жазу жэне дыбыс 
жүргізу қүрылгысын ойластырушы Томас А. Эдисон болса, 1887 жылы 
американдық Эмиль Берлинер «Дискілік Фонографты» ойлап тапты. Сондай- 
ақ, 1906 жылы американдық Ли де Форест электрондық музыканы 
жандандыру багытында «Триод лампылық дыбыс күшейткішін (аудион)» 
ойластырды. 1898-1912 жылдар аралыгында американдық Тадеуш Кахилль 
«Telharmonium- теллармониум» электромеханикалық аспап қүратырса, 1920 
жылдары орыстыц галымы Лев Термин алгашқы «Электрондық музыкалық 
аспап» жасады. Музыканың қалыптасуына үлес қосқан үлы адамдардың ізін 
жалгастырушы Ресей композиторы, пианист, педагогика гылымдарының 
докторы (2007), профессор Игорь Михайлович Красйльниковтыц осы 
тақырыпта қоргаган гылыми еңбектерінде қаншалықты бүл пәннің қазіргі 
білім сүранысында қажет екені көрсетілген болатын. Оның гылыми

112



Жа&ар.шм. <W-1 - 2014

еңбектерінде «Электрондық музыкалық аспап», «Басқышты синтезаторлар 
ансамблі» бір сөзбен өрнектегенде «Компьютерлік музыка студиясы» сияқты 
сабақтары, болашақ жастарды музыкаға тэрбиелеу жолында көптеген 
жетістіктерге қол жеткізетінін дэлелдеді.

Қазіргі заман музыкасында түбегейлі өзгерістер орын алып, ескі 
заманның салмақты музыка шығармашылығын, жеңіл музыка түрлері орын 
алмастырып келуде. Ақпараттық -  коммуникативтік технологияны жетік 
меңгерген жастар үшін электрондық музыка шығармашылығына оқыту көп 
қиындық туғызбайтыны сөзсіз. Керісінше музыкалық білім беруде, музыкаға 
деген қызығушылығын арттыруда ең қажетті озық технологиялардың бірі 
болар еді. Бірақ, жоғарыда көрсеткендей осы мэселені зерттеген 
ғалымдардың еңбектеріне жасаған талдау жастарға заманауи білім нэрін 
меңгертуде, электронды- компьютерлік музыка шығармашылығын жетік 
меңгерген, пәнге кепіл бола алатын оқытушылар аздық етеді. Мэселен, 
электронды- компьютерлік музыканың сан түрлі бағдарламаларымен жүмыс 
жасаудың эдіс- тэсілдерін меңгерген, қүзіретті музыка мамандарын 
қалыптастыруда, сапалы кадрларды дайындауда, арнайы эдістемелік 
қүралдар мен арнайы пэндердің жоқтығы байқалады. Сондықтан музыкалық 
білім беретін ЖОО-да электнвті таңдау курстары немесе музыка пэндерінің 
қатарына «Электронды- компьютерлік музыка шығармашылығы» пән ретінде 
енгізуді қажет етеді деген пікірге келдім. Себебі, күнделікті ақпаратық 
қүралдарда «Электрондық музыка шығармашылығы» үстем алып келеді. 
Янғн, қазіргі біз өмір сүріп жатқан қоғамда электрондық музыка 
шығармашылығының алатын орны ерекше екені байқалады.

Біздің пайымдауымызша «Электронды- компьютерлік музыка 
шығармашылығы» пәнін енгізу үшін отандық музыкалық білімге сүйене 
отырып, арнайы қүрастырылған жүмыс оқу бағдарламасымен жүмыс 
жасалуы керек. Қазіргі білім сүранысы педагог- музыкант дайындап қана 
қоймай, бэсекеге қабілетті компьютерлік музыканы жетік меңгерген 
қүзыретті маман дайындау болып отыр. «Электронды- компьютерлік музыка 
шыгармашылыгы» жаңа музыка мәдениетіндегі сауатты музыканттар, 
композиторлар, дыбыс өндеушілер, орындаушылар, дыбыс режнссерлар және 
педагогтар үшін де керекті оқу түрі.

Қорытында айтқанда электронды- музыка шыгармашылыгы - жаңаша 
музыкалық білім беру мүмкіндіктерін жасау, білімді қабылдау, білім сапасын 
арттыру, оқу тәрбиесі үрдісінде, студент жеке түлгасын жан-жақты 
қамтамасыз ететін кэсібн білім түрі.

Сол себептен музыкалық білім беруде жаңа технологняны үнемі 
қолдану арқылы болашақ мүгалімнің ннтелектуалдық, руханн азаматтық 
жэне басқа да көптеген адами келбетінің қалыптастыра отырып, 
шыгармашылыққа тэрбиелеу білім сапрасын арттыруда алга қойылган басты 
мақсат болып отыр.
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M.M. Nagimova, K.L. Kismetov 
The perspective work of the creative educating the students through using the electronic music.

This article is given to the teachers who wants to educate students to stimulate electronic 
musical interests in students.Educating with electronic music is very important for our youth who 
mastered the informatic and communicative technology.

Creative electronic music takes a special place in today’s life.
Introducing the subject “Electronic musical creativeness” depends the native musical 

educating and special study curriculum.
Today’s education demands not only preparing teachers of music also demands 

capable,competentive specialists of music.
“Electronic musical creative work”is one of the studying for the musicians 

,composers,singers,producers,executive-producers and the teachers.
Key words: Electronic music, ”computer correction”, “Final song writer,” music producer, 

typing the music text and professional music producer.

M.M. Нагимова, К.Л. Кисметов 
Перспективы творческого воспитания студентов ВУЗа с помощью Электронной музыки.

Воспитание творческой личности через электронную музыку играет важную роль в 
освоении молодежью информационно коммукативных технологий. Основной проблематикой 
исследования данной темы является отсутствие квалифицированных кадров, специальной 
методической литературы, специального предмета.

В будущем, в вузах, дающих музыкальное образование, в ряды элективных дисциплин 
требуется ввести предмет «Воспитание творчества через электронно-компьютерную музыку». 
В современном обществе электронная музыка занимает важную роль.

Ключевые слова: Электронно-компьютерная музыка, «компьютерная обработка», 
музыкальный редактор «Finale Song Writer », набор музыкального текста и профессионально 
обрабатывающий музыкальный редактор «Cubase».
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БОДИБИЛДИНГПЕН АЙНАЛЫСУШ Ы ЖАСӨСПІРІМДЕР 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МАҚСАТТЫҚ ТИІМ ДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ

ЖОЛДАРЫ

Аннотация. Өзекгілігі. Осы кезге дейінгі ұсынылған бағдарла-малардың күш 
төзімділігін арттырудың тиімділігі төмендегідей болып отыр.

Мақсаты. Зерттеудің негізінде күш төзімділігін арттыру әдістемесінің рациональды 
жүйелілігін ғылыми негіздеу.

Тірек сөздер: Бодибилдинг, бұлшықеттің күш төзімділігі, максимал салмақ, жақындау.

Бодибилдинг. Бодибилдинг термині агылшын тілінен енген сөз, 
қазақша магынасы дене бүлшықетін қүру, ныгайту деген үгымды береді. 
Бодибилдингпен айналысу кезінде штанга, гантель жэне тренажерларды 
пайдаланылады. Нэтижесінде, дене бүлшықетінің шыңдалуы, бүлшықет 
салмагының өсуі және күш-төзімділік қабілеттілігі артады. Бодибилдингпен 
айналысудың ерекшелігі бүл спорт түрімен барлық жастагы, жыныстагы 
жэне денсаулыгы әртүрлі деңгейдегі адамдар айналыса алады. Бүгінгі таңда 
бүл спорт түрін атлетизм, культуризм жэне күштік гимнастика деп басқа да 
атаулармен атайды.

Жасөспірімдердің эртүрлі аспектідегі бодибилдинг дайындыгы жайлы 
ақпараттарды алу жэне талдау нәтижесінде алдын-ала зерттеулер жүргізу 
қарастырылды.

Бүл жүмыстың мақсаты жүргізілген зерттеулердің негізінде күш- 
төзімділігін арттыру эдістемесінің рациональді жүйелілігін гылыми негіздеу.

Зерттеуді жүргізу багыттарын таңдауда теориялық алгышарттары 
ретінде бодибилдинг түсінігіндегі маңызды негізі болып -  қойылган мақсатқа 
арнайы бейімделу алынды.

Бүл бүлшықет күш-төзімділігінің дамуы үшін жаттыгу эдістемесін 
тандау қойылган мақсатқа байланысты екенін білдіреді.

Г.Н.Хрипачтың еңбегінде [1] арнайы дене қасиеттерін дамытуда 
төмендегі жайларды ескеру қажет. Мэселен, арнайы мақсат -  төзімділік күш 
деңгейін дамыту болса, онда жаттыгу эдістемесі орташа салмақпен (50% - 
макс. салм.), эр жаттыгуда бірнеше жақындаулар жэне эр жаттыгуды 15-20 
рет қайталап орындау керек екенін қарастырады. Егер арнайы мақсат -  
бүлшықет салмагын арттыру болса, онда жаттыгу эдістемесі ортадан жогары 
салмақпен (70-80 % - макс. салм.) 8-10 рет кайталай қарқынды түрде орындап 
жэне эр жаттыгу 3 немесе 4 жақындаулармен шектеледі.

Адам агзасының қуаттылыгы жогарыда аталган мақсаттарды қатар 
орындауга шамасы жетпейді. Сол себептен, арнайы эдістерді біріктіре шешу 
ешқандай пайда экелмейді.
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Осы мәселені шешу барысында 3 айлық зерттеу тэжірибесі жүргізілді. 
Зерттеудің нәтижелері екі кезең бойынша:

Бірінші кезеңде, осы мэселе бойынша, ғылыми әдістемелік эдебиеттер 
оқылып талқыланды.

Екінші кезеңде, таңдаудың кездейсоқ эдісі бойынша [2], 
эксперименттік екі топ зерттеуге алынды. Бүл топтарға келесі рет бойынша 
жүмыс жүргізілді:

Экспернментке ізденуде, зерттелінушілерге анкеттеу [3] жүргізілді 
жэне жаттығу бағдарламалары талданып, соның нэтнжесінде, 
айналысушылардың эртүрлі мақсаттарына байланысты бірінші топ (n=11) -  
күш қаснеті деңгейін арттыру, ал екінші топ (n=11) -  күш-төзімділігін 
арттыру болып бөлінді.

Жоғарыда айтылған эр топтың 3 ай ішіндегі зерттелінушілердің 
көрсеткіштерін талдау нәтижесі бойынша топтардағы дннамнкалық өсу оң 
дэлдіктерді беріп отыр. Ең көп өсу деңгейі бірінші топ бойынша - күш 
бағытындағы жаттығу бағдарламасында, ал екінші топ бойынша -  күш- 
төзімділігін арттыру багытында көрсеткіштердің томен екендігі байқалды.

Зерттелінуші топтардың бастапқы даму деңгейінің тексеру 
көрсеткіштері шамамен бірдей болуы ескерілді жэне күш қаснеті деңгейін 
арттыру багытындагы айналысушылар үшін - күш қаснеті деңгейін арттыру 
эдістемесі, ал күш-төзімділігін арттыру бағытындағы айналысушылар үшін - 
күш-төзімділігін арттыру эдістемесі қолданылды. Сонымен, бодибилдинг 
дайындығының бастаиқы этаптарындагы жасөспірім айналысушылар үшін 
күш қасиеті деңгейін арттыру бағытындағы бағдарламасына қарағанда күш- 
төзімділігін арттыру бағытындағы багдарламаның тиімділігі томен 
болғандықтан қолайсыз деп анықталды. Осы анықталған қорытынды 
бодибилдинг теориясындагы ережелермен сэйкес келе отырып, жас 
айналысушылардың күш-төзімділігін арттыру үшін жаттығуы [4], [5] дене 
пропорциясын қүру жэне оның формасын жетілдіру үшін күш-төзімділігі 
белгілі бір «критикалық» шегіне жеткеннен соң мүмкіндігі де шектелетіні 
анықталады.

Келесі фактор, күш-төзімділігін арттыру жолында дененің тиімді 
жетілуіне кері эсерін тигізуші -  бүл экспериментке қатысушылардың 
бастапқы дене дайындығының төмендігінен (ең алдымен тірек-қимыл 
аппарат бүлшықеті) көптеген атлетикалық жаттығуларды техникалық 
орындауда қиындықтардың тууы.

Мақсаттарына байланысты жүктеме көлемінің параметрі белгілі бір 
тенденциялық өзгерістерге сүйенетінін көрсетіп, бастапқы этаптардағы 
бодибилдинг дайындыгының жаттыгу процестеріндегі багыттарды өзгертуге 
жэне қажет жақындауларды жоспарлауга мүмкіндік береді.

Осылайша, жогарыда көрсетілген жүктеме көлемінің параметрін мына 
схема түрінде үсынамыз:

Күш (F ).............................Күш-төзімділігі (V )........................... Рельеф (R)

Бүл схеманы ашып көрсетсек, бастапқы этаптарда күшті дамыту 
багытынан күш-төзімділігін арттыру, содан кейін дене пропорциясын 
жетілдіру багытындагы багдарлама бойынша жылжу қажет. Біз жасөспірім 
атлетизмін жоспарлауды алга қойгандықтан, тек күш жэне күш-төзімділігі 
багытындагы багдарламаны қүруды қарастырып отырмыз.
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1 кестеден топтардағы зерттелінушілердің жаттығу процесі кезіндегі 
ЖСЖ (жүрек соғу жиілігі) орташа пульстік көрсеткіштері берілген.

Топтардың ЖСЖ пульстік баңылау көрсеткіштерінің нэтижесі
1 кесте

Жаттығудың
негізгі

бөліміндегі
уақыттар

1 топ 2 топ
Көрсеткіштер

X, соғу/мин. S,
соғу/мин.

X, соғу/мин. S, соғу/мин.

1 2 3 4 5
15' 154 +/- 5 144 +/- 6
30' 162 +/- 6 156 +/- 4
45' 156 +/- 6 148 +/- 3
60' 168 +/- 7 150 +/- 4

Пульс
коридоры

150-170 140-160 -

1 кестеден алынган мәліметтер бойынша бодибилдингпен жаңа 
айналыса бастаған күш бағытындағы атлеттер үшін жаттығудың негізгі 
бөлігінде ең оптнмальді ЖСЖ пульсінің ырғағы 150-170 согу/мин. 
аралығында болса, күш-төзімділігін арттыру бағытындағы атлеттер үшін 
ЖСЖ пульсінің ырғағы 140-160 соғу/мнн. аралығында болатынын 
анықтадық.

1 суретте топтардағы орташа ЖСЖ пульстік көрсеткіштерінің өзгеруі 
графикте бейнеленген.

Қнсық сызықтардың байланыстылығын Р = f(t) тандау нэтнжесінде, 
ЖСЖ өзгергіштік күйі толқынтэрізді болып, екі топтың жаттығу процесінде 
жоғары тиімділікті көрсетті.

Біздің пайымдауымызша ЖСЖ толқынтәрізді өзгеру күйі жас 
айналысушылардың ағза мүшелері мен жүйелерінің бірқалыпты ырғақты 
жүмыс істеуіне жэне іскерліктің жогаргы деңгейіндегі гомеостазасы 
қозғалысы күшену жүмысының бейімділік механнзмдерінің дэрежесінің 
төмендеуі қанша болса, айналысушылардың ағзасындағы қуаттылық 
потенциялының алактаттық, гликогендік рацноналды жүмсау да соншалық 
болады.

t, мин
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1 сурет. Байланыстылық графигі Р = f(t).
Жаттыгу процесіндегі ЖСЖ толқынтәрізді өзгергіштік күйін қолдану, 

біздің жүргізген эксперимент барысында базалық жэне бөлшектеу 
жаттыгуларының орындалуының үзақтыгы мен пульс коридорының 
оптимальді мөлшері дэлдігінің айырмашылыгы (Р < 0.05) белгілі тәртіппен 
қамтамасыз етіледі.

Экспериментке дейінгі және кейінгі екі топтың көрсеткіштері 
талданылып, мынадай қорытындылар жасалды:

1. Зерттеу нәтижесінде, күш қасиеті деңгейін арттыру багытындагы 
топ дене деңгейінің дамуы жагынанда, күш-төзімділігінің өсуі жагынан да 
жогары көрсеткішпен ерекшеленді. Бірінші топта дене салмагы эксперимент 
барысында 4,1 кг (P < 0,01) айырмашылықпен өсті, ал екінші топта дене 
салмагы 3,1 кг (P < 0,001) айырмашылықпен төмендігін көрсетеді. Осыдан, 
бірінші топ - күш қасиеті деңгейін арттыру багытындагы эдістеменің 
қолданылуы бодибилдерлердің күш мүмкіндіктері жэне күш-төзімділігін 
арттыру үшін де қолайлы эсер етеді.

2. Бодибилдинг дайындыгының бастапқы кезеңдерінің 
багдарламасын қүруды реттеуде, бірінші кезекте, күшті дамыту багытындагы 
багдарлама, кейінгі кезекте, күш-төзімділігін арттыру багытында жаттыгу 
багдарламасын қүру тиімді нәтиже экеледі.

3. Базалық жэне бөлшектеу жаттыгуларын кезектестіру жас 
атлеттердің жаттыгу процестеріндегі ЖСЖ (жүрек согу жиілігі) рациональді 
толқынтэрізді өзгеруін қамтамасыз етеді.
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Испулова Р.Н., Турдалиев P.M.
Эффективные пути исследования целевой программы по бодибилдингу для юношей.

В статье представлены последовательная направленность этапов подготовки 
начинающих юных бодибилдеров. Низкая эффективность представленной программы для 
развития силовой выносливости юношей бодибильдеров.

В результате исследования научно обоснована рациональная методика для развития 
силовой выносливости.

Ключевые слова: бодибилдинг, силовая выносливость мышцы, максимальный вес, 
подход, сет.

Ispulova R.N., Turdaliev R.M.
Effective ways ofaim program research studying young bodybuilders.

Low effectiveness of introduced program for developing of strence.
In a result of research we should scientifically substantiate rational methodics for developing 

of strength endurance.
Key words: Bodybuilding, Muscle strength endurance, Maximum weight, Approach, set.
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«МЕКТЕП-ЖОО» САБАҚТАСТЫҒЫ НЕГІЗІНДЕ Т¥ЛҒА 
Қ¥ЗЫ РЕТТІЛІГІН  ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Аннотация. Жеке түлғаның дамуы білім беру жүйесіндегі маңызды мэселе болып 
табылады. «Мектеп-жоғары оқу орны» жүйесіндегі сабақтастыққа білім мазмұнын 
құрылымдаудан бастап оқыту эдістемесін қолдануға дейін мэн берілуі тиіс. Бұл білім сапасын 
арттыруға мол мүмкіндіктер туғызады жэне құзыретті маманның қалыптасуына, түлғаның 
дамып жетілуіне ықпал етеді.

Тірек сөздер: сабақгастық, білім сапасы, түлға, құзыреттілік, педагогикалық үрдіс.

Бізге экономикалыц және ңогамдъщ 
жаңару цажеттіліктеріне сай келетін 
осы замангы білім беру жүйесі цажет.

Н.Э. Назарбаев

Қазіргі кезде білім мен ғылым қоғам дамуының қайнар көзі, негізгі 
факторы ретінде қарастырылады. Өйткені, білім беру сапасын арттыра 
отырып қана, біз тауарлар мен білім беру саласында еліміздің элем 
нарығындағы бэсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ете аламыз. Мүндай кезек 
күттірмейтін маңызды мэселені шешу білім беру жүйесінен инновациялық 
көзқарасты қажет етеді.

Сапа - нарықтық категория, оны қоғам жэне түлға сияқты екі басты 
түтынушылар түрғысынан қарастырамыз. Қоғам түрғысынан, сапалы білім 
беру - қоғам талаптарын қанағаттандыратын, экономикалық, элеуметтік, 
саяси, мэдени прогресс мүмкіндіктеріне сэйкес келетін білім беру болса, 
түлға (студент, ата-ана) түрғысынан - өздігінен білім алу, өзіндік даму 
икемділіктерін иелену мен элеуметтік бэсекеге қабілеттілік жетістігі. 
М.Н.Скаткин білім сапасына толықтық пен тереңдік, нақтылық пен 
жалпылық, ашықтық пен жабықтық, жүйелілік пен түтастық, саналылық пен 
қатаңдықты жатқызады.

Еліміздегі білім беру сапасын арттыру проблемаларын шешуді 
«Мектеп-жогары оқу орны» жүйесіндегі сабақтастық негізінде оңтайлы 
жүзеге асыруға болады..

Сабақтастық дегеніміз мектеп жэне жоғары оқу орнындағы (алдағы 
жерде «ЖОО» деп беріледі) оқытуда пайда болып, дамитын үрдіс 
қүраушыларының бірлігі мен жеке түлғаның өзіндік оқу іс әрекеті кезеңдеп 
жүретін педагогикалық үрдіс.

«Мектеп-ЖОО» сабақтастығының процессуалдық жэне мазмүндық 
аспектілері В.С.Безрукова, В.А.Гущенко, Р.А.Ильясова сияқты ғалымдардың 
еңбектерінде зерттелген.

Е.А.Ракитина пікірніше «Мектеп-ЖОО» сабақтастығында білім 
мазмүны ғана орта мектеп курсынан жоғары мектеп курсына өзгермейді, 
болашақ қызмет сферасындагы ғылым негіздерінің мэні мен рөлін түсіну мен 
қүзыреттілік аясының мән-магынасы өзгереді. ЖОО-да қүзыреттілікті
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қалыптастыруға көңіл аударылып, зерттеу жүмыстары жүргізілуде, өйткені 
бүл элемдік білім беру жүйесіне кіретін елдердің өзекті мәселесі.

Қүзыреттілік -  оқушылар мен студенттердің іс-эрекетінің эмбебап 
тэсілдерін меңгеруінен көрінетін білім нэтижесі, басқаша айтқанда, білім мен 
икемділіктердің аумақты көлемі гана емес, оларды қажетіне қарай 
көкейтестендіре алу жэне өзіндік қызмет саласында оңтайлы пайдалана білу 
икемділігі.

Өзіндік білім алу жөнінде көрнекті қоғам қайраткерінің бірі
Н.К.Крупская: «Балаларды өздігінен жүмыс істеуге үйретудің төтенше қажет 
нэрсе екендігін, техниканың, гылымның алға басып өркендеуі, жаңадан пайда 
болган проблемаларды ойланып шеше білудің қажеттігі адамның өздігінен 
үйреніп, білімін толықтырып отыруын талап ететіндігін, жасөспірім 
үрпагымызды өздігінен жүмыс істеуге үйрете білуіміз керектігін» - көрсеткен 
болатын. О.Нүсқабаевтың пікірінше өздігінен білім жинақтаудың қажеттігін 
түсінуге жэне алған білімдерін іс жүзіне қолдана білуге тэрбиелеу; үлттық 
рухани мөдениеттің қайтадан жаңаруына байланысты өскелең үрпақтың 
дүниетанымын, адамгершілігін байыту жэне оларды қамтамасыз ету, оқу- 
тэрбне үрдісін ізгілендіру, эрбір пәнді оқытуды ізгілендіру қызметтерімен 
байланысты оқытушы студентке кэсібн білім беріп, білік, дағдыларын 
қалыптастырумен қатар жеке түлганы дамыту механнзмдерін қолдана білуі 
керек. Өйткені, мақсатқа талпынушылық, тіл табысқыш, кез келген кэсібн 
жағдаяттарды шешуде тапқырлық қаснеттері мол ЖОО түлегіне қоғамдық 
сүраныс та арта бермек. Бүдан өзіндік білім алу ғана қүзыреттіліктің мэнін 
аша алмайтыны байқалады.

Қүзыреттілік -  түлғаның білім мен нкемділіктердің аумақты көлемі 
гана емес, оларды қажетіне қарай көкейтестендіре алу жэне өзіндік қызмет 
саласында оңтайлы пайдалана білу нкемділігі

«Мектеп-ЖОО» жүйесінде түлғаның ақпараттық, коммуннкатнвтік, 
проблеманы шешу, жобалық-зерттеу, элеуметтік, түлғалық даму, т.с.с. 
түлғалық жэне арнайы пэндік (кәсіби қызмет аясына қарай) қүзыреттіліктері 
қалыптасып, дамиды.

ЖОО-на қабылданған студенттің алгашқы күндері білім нэрімен 
сусындау емес, өзіндік білім алуға негізделген кредиттік оқыту жүйесіне 
бейімделуге арналады, себебі мектепте өзіндік білім алу, кредиттік оқыту 
жүйесінің бастапқы қадамдары қарастырылмайды. Алдағы уақытта мектептің 
бейіндік оқыту сатысында осы жайттар шешімін табуы тніс. Мектептегі білім 
берудің сапасы жогары болган сайын келесі сатыларда оқу аса қнындық 
тугыбайды. Материалды-техникалық базаның ныгаюы мен оқу-эдістемелік 
қүралдардың көбеюі мүгалімнен педагогпкалық шеберлікті, кәсіби 
қүзыреттілікті талап етеді, ягнн білім сапасын арттыруга жетелейді.

Т.Т.Галнев еңбегінде жогары оқу орындарында оқу материалын 
модульді блоктық жүйелі қүрылымдау негізінде оқыту білім беру сапасын 
арттыруды көздейтіні баяндалады.

Адам бүрынгыдай «білім-өміріме» деген қагндадан «өмір бойы білім 
алу» қагндасына көшіп отыргандыгын білдіреді. Жогары оқу орнында 
студент проблеманы шешу, ақпараттық, коммуннкатнвтік жэне кәсіби 
қүзыреттіліктерді нгеруі тніс. Бүл қүзыреттіліктер нэтнжеге багдарланган 
жогары білім беруде базалық жэне кэсіптік пэндерді оқыту барысында
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қалыптасады. Теориялық білім дэріс сабақтарында беріліп, зертханалық 
немесе практикалық сабақтардағы практикалық жүмыстар арқылы бекітіледі. 
Сонымен қатар, оқытушы жетекшілігімен өтетін студенттік өзіндік жүмысы, 
студенттік өзіндік жүмысы сабақтарында кеңес алу, қосымша ақпараттармен 
толықтыру, түрлі деңгейлік жобалар дайындау, талдау, сүрыптау, 
анықтамалықпен жүмыс, т.с.с. жүмыс түрлерін орындайды.

Біздің М.Өтемісов атындагы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде соңгы жылдары жалпы орта білім беретін немесе арнайы 
мектептердің оқу үрдісіне оқытудың ақпараттық технологиясын ендіру 
бойынша «Информатикадан сыныптан тыс шараларды үйымдастыруга 
арналган компьютерлік программа», «Бастауыш мектеп информатикасы», 
«Музыкалық этнография», «Физика», т.б. ақпараттық жобалар дайындалып, 
тэжірибеден өтті жэне оқу үрдісіне еңгізілді.

Облыстагы мектеп мүгалімдерінің кэсіби шеберлігі әр түрлі деңгейде. 
Соган байланысты оқушылардың білуге қүштарлыгы қосымша нүсқауды, 
кеңесті қажетсінеді. Осы мэселе бойынша облыстагы мектеп оқушыларының 
өтініштерін ескеріп, қашықтан сабақ өткізуді химия кафедрасының 
галымдары қолга алды.

Сабақтастық біржақты болмауга тиіс. Университет галымдары гылыми 
теориялық, мектеп мүгалімдері практикалық түргыдан озық тэжірибелер 
үштастырганда гана білім беру жүйесіндегі жүмыстар нэтижелі болмақ. Бүл 
орайда оқу-эдістемелік қүралдар дайындаудагы бірлескен жүмыстарга 
тоқталуга болады. Қазіргі кезде облыстагы бастауыш мектептерде 
қолданылатын, ақпараттық қогамның талабын қанагаттандыратын, оқулық 
материалдарын толықтыратын, мүгалімнің эдістемелік көмекшісі болатын 
«Дүниетану жэне оны оқыту әдістемесі» атты электрондық оқу-эдістемелік 
кешенін 2005 жылы БҚМУ галымдары Мүханбетжанова Ә.М, Медешова А.Б. 
бастауыш сынып мүгалімі Даулеткалиева С.С., биология мүгалімі (қазіргі 
кезде экологиялық департамент қызметкері) Бақтыгалиев Т.С. дайындады.

Мектеп оқушыларының гылыми зерттеу жүмысын жүргізуі, ЖОО-да 
реферат, курстық жэне дипломдық жүмыстар жазумен гана шектелмей, «Жас 
галым», студенттердің гылыми-зерттеу жүмыстары конкурстарына қатысуы 
оның білімін терендетуіне ықпал етеді, жүйелі жүмыс жасау тәсілдерін 
меңгереді. Университет түлектерінің жүмыспен қамтылу көрсеткішінің 
жогары болуы мүны дәлелдейді.

Университетте жүргізіліп отырган шаралар болашақ маманның 
«Мектеп-ЖОО» жүйесіндегі сабақтастыгын түлга қүзыреттілігіне багдарлап 
жүзеге асыруга болатындыгын дэлелдейді жэне бэсекеге қабілетті жас маман 
тэрбиелеу ісін жалгастырады. Бірлесе көтерген жүк жеңіл демекші, 
сабақтастық өз нэтижесін біріге жүмыстанганда гана көрсетеді. Біз биылгы 
жылы Қаратөбе мектеп гимназиясымен мүгалімдермен эдістемелік кеңестер 
өткізу, гылыми жүмыспен айналысу жолдары, бірлескен ақпараттық жобалар 
дайындау, дайын багдарламаларды тэжірибеде сынау, т.с.с. шараларды 
атқара бастадық.

«Оқушылар теориялық біліммен қатар, көктем-жаз мезгілдерінде 
мектеп жанындагы оқу-тэжірибе үлескісінде тіршілік үшін күрес түрлерінен 
бақылау -  тэжірибелерін жүргізеді.
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Оқушы ізденіп жүмыстанудыц нэтижесінде биологиялық білімі терең, 
ақпарат көздерімен еркін жүмыс жасай алатын, ғылыми сөйлеу сауаттылығы 
дамыған ақпараттық қүзіреттілігі дамыған, ізденімпаз түлга қалыптасады.»

«Елімнің ертеңі -  бүгінігі жас үрпақтыц қолында, ал жас үрпақтыц 
тағдыры -  үстаздардыц қолында» - деп, елбасымыз айтқандай білімді жеке 
түлга қалыптастыру жаңашыл үстаздарымыздыц ізденісіне, ғалымдардың 
мектептен қол үзбей теорияны практикамен үштастырып, бірлесе 
жүмыстануына байланысты. Сабақтастықта жүмыстана отырып, елдің 
болашағын ойлайтын жас буынның түлға ретінде қалыптасуын мектеп пен 
ЖОО жүзеге асырғанда ғана білім сапалы болмақ.
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Формирование личностные компетентности на основе 
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ПРОБЛЕМА «ИНТЕРНЕТ -  ЗАВИСИМОСТИ» ПОДРОСТКОВ

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме «Интернет-зависимости» у 
подростков, истории развития, поведенческим характеристикам Интернет-аддикгов. Показана 
актуальность исследования данной проблемы. И представ лены рекомендации для 
предупреждения данного феномена.
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Компьютерные сети, как вид телекоммуникации -  принципиально 
новый пласт социальной реальности. Широкую популярность в наше время 
получила компьютерная сеть Интернет, так же известная под названием 
«Всемирная паутина». Очередной виток технического прогресса создал 
аддиктивную патологию - Интернет-зависимость.

Актуальность исследования психологических последствий «Интернет -  
зависимости» в подростковом возрасте определяется, во-первых, постоянным 
увеличением числа подростков и юношей -  пользователей Интернета; во- 
вторых, тем, что чрезмерное пристрастие к интернету разрушающе действует 
на ребенка, вызывает отрицательное воздействие на психику; в-третьих, 
отсутствием глубоких исследований в этой области в силу относительной 
новизны феномена «Интернет-зависимости», который до настоящего времени 
в русскоязычной литературе практически не рассматривается. Чрезвычайно 
мало работ посвящено проблеме «Интернет-зависимости» в подростковой 
среде.

Термин «Интернет-зависимость» еще в 1996 году начал применять 
доктор Айвен Голдберг для описания неоправданно долгого, возможно 
патологического пребывания в Интернете. Родоначальниками 
психологического изучения феноменов зависимости от Интернета могут 
считаться два американца: клинический психолог К. Янг и психиатр А. 
Голдберг. А. Голдберг в 1995 году предложил набор диагностических 
критериев для определения зависимости от Интернета. В 1997-1999 гг. были 
созданы исследовательские и консультативно психотерапевтические веб
службы по данной проблематике. В 1998-1999 гг. К. Янг, Д. Гринфилд и К 
Сурратт опубликовали первые монографии. К концу 1998 года Интернет- 
аддикция оказалась фактически легализована -  никак клиническое 
направление в узком смысле, а как отрасль исследований и сфера оказания 
людям практической психологической помощи [1, с. 56].

В самом общем виде «Интернет-зависимость» определяется как 
«нехимическая зависимость от пользования Интернетом». В некоторых 
психологических словарях Интернет-зависимость определяют как 
психическое расстройство, навязчивое желание подключиться к Интернету и 
болезненную неспособность вовремя отключиться от него. Терминология 
проблемы еще не вполне устоялась. Применяются наименования 
«зависимость от Интернета» или «Интернет-аддикция», а также 
«избыточно/патологическое применение Интернета». При обилии 
наименований специалисты достаточно едины в определении поведенческих 
характеристик, которые могли бы быть отнесены к этому феномену. Так 
отмечаются неспособность и активное нежелание отвлечься даже на короткое 
время от работы в Интернете; досада и раздражение, возникающие при 
вынужденных отвлечениях; стремление проводить за работой в Интернете 
все увеличивающие отрезки времени; способность и склонность забывать при 
работе в Интернете о домашних делах, учебе, важных личных и деловых 
встречах; пренебрежение собственным здоровьем; резкое сокращение 
длительности сна; избегание физической активности; пренебрежение личной 
гигиеной; постоянное «забывание» о еде; злоупотребление кофе и другими 
тонизирующими средствами.

Исследователи приводят различные критерии «Интернет-зависимости».
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Кимберли Янг выделяет следующие четыре симптома:
1. Навязчивое желание проверить e-mail;
2. Постоянное ожидание следующего выхода в Интернет;
3. Жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много 

времени в Интернете;
4. Жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много 

денег на Интернет [2, с.68].
В представлении К. Янг зависимость от Интернета -  многомерное 

явление, включающее:
- проявления эскейпизма (бегства в виртуальную реальность людей с 

низкой самооценкой, тревожных, склонных к депрессии, ощущающих свою 
незащищенность, одиноких или непонятых близкими, тяготящихся своей 
работой, учебой или социальным окружением);

- поиск новизны;
- стремление к постоянной стимуляции чувств;
- эмоциональная привязанность (возможность выговориться, быть 

эмпатийно понятым и принятым, освободиться тем самым от острого 
переживания неприятностей в реальной жизни, получить поддержку и 
одобрение);

- удовольствие ощутить себя "виртуозом" в применении компьютера и 
специальных поисковых либо коммуникативных программ WWW в 
результате преодоления свойственной, как оказалось в результате 
проведенных исследований, многим аддиктам в недавнем прошлом 
технофобии, а особенно ее разновидности -  компьютерофобии, т.е. боязни 
компьютеров и других видов информационных технологий.

К. Янг также описала негативные феномены, проявляющиеся в 
условиях применения информационных технологий:

- зависимость от компьютера, т.е. обсессивное пристрастие к работе с 
компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности);

- "информационная перегрузка", т.е. компульсивная навигация по 
WWW, поиск в удаленных базах данных;

- компульсивное применение Интернета, т.е. патологическая 
привязанность к опосредствованным Интернетом азартным играм, 
онлайновым аукционам или электронным покупкам;

- зависимость от "киберотношений", т.е. от социальных применений 
Интернета: от общения в чатах, групповых играх и телеконференциях, от 
установления в ходе такого общения дружеских отношений или "флирта", 
что может в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и 
друзей виртуальными.

Кроме того, К. Янг выделила стадии зависимости от Интернета:
- на первой стадии происходит знакомство и заинтересованность 

Интернетом и новыми возможностями;
- на второй стадии Интернет начинает замещать значимые сферы 

жизни;
- на третьей стадии можно говорить о собственно бегстве.

Более развернутую систему критериев приводит И. Голдберг. По его 
мнению, можно констатировать Интернет-зависимость при наличии 3 или 
более пунктов из предложенных им [2, с. 94].
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Общими чертами компьютерной зависимости является характерный 
ряд психологических и физических симптомов, тесно связанных между 
собой:

Психологические симптомы:
1. Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;
2. Невозможность остановиться;
3. Увеличение количества времени проводимого за компьютером;
4. Пренебрежение семьей и друзьями;
5. Ощущение пустоты, депрессия, раздражительность вне работы за 

компьютером;
6. Ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности;
7. Проблемы с работой или с учебой.
Физические симптомы:
1. Синдром карпального канала (туннельное поражение нервных 

стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц);
2. Сухость в глазах;
3. Головные боли;
4. Боли в спине;
5. Нерегулярное питание;
6. Пренебрежение личной гигиеной;
7. Расстройства сна, изменение режима сна.
Сравнивая «Интернет-зависимость» с другими видами зависимостей 

можно обнаружить достаточное число общих черт. Большинство терапевтов 
сошлись во мнении, что не Интернет делает человека зависимым, а человек, 
склонный к зависимости, находит деятельность, которая и становится 
объектом зависимости. Ряд авторов считает, что существует так называемый 
зависимый тип личности, и люди, имеющие такие черты, попадают в группу 
риска. Этими чертами являются крайняя несостоятельность, неумение 
отказать, сказать «нет» из-за страха быть отвергнутыми людьми, ранимость 
критикой или неодобрением, нежелание брать на себя ответственность и 
принимать решения, и как следствие - сильное подчинение значимым людям. 
Все это характеризует пассивную жизненную позицию, когда человек 
отказывается первым вступать в контакт с окружающими и самостоятельно 
принимать решения.

А.Е. Войскунский с соавторами указывает, что влияние на личностное 
развитие информационных технологий не может быть однозначно 
квалифицированно как положительное или отрицательное: наряду с 
негативными трансформациями личности при так называемой, «Интернет - 
аддикции», существует возможность позитивного развития отдельных 
способностей [3, с. 25].

Аддиктивная личность в своих попытках ищет свой универсальный, но 
односторонний способ выживания - уход от проблем. Естественные 
адаптационные возможности аддикта нарушены на психофизиологическом 
уровне. Первым признаком этих нарушений является ощущение 
психологического дискомфорта. Психологический комфорт может быть 
нарушен по разным причинам, как внутренним, так и внешним.

В настоящее время ученые пришли к выводу о том, что говорить о 
зависимости от Интернета как болезни неправомерно, правильно называть
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это феноменом, заниматься его изучением и оказывать психологическую 
помощь подверженным ему людям.

В 1996 году Кимберли Янг на основе критериев DSM-IV для 
патологической зависимости от азартных игр создала опросник, состоящий 
из восьми пунктов:

1. Ощущаете ли Вы, что постоянно поглощены мыслями об Интернете 
(думаете о прошлом выходе в Интернет или ожидаете будущего)?

2. Чувствуете ли Вы потребность в увеличении количества времени, 
проводимого в Интернете, для достижения полного удовлетворения?

3. Предпринимали ли Вы неоднократные попытки контроля, 
уменьшения времени или прекращения сетевой активности, но проигрывали 
в этом?

4. Чувствуете ли Вы беспокойство, угнетенность, раздражительность, 
когда пытаетесь сократить время или прекратить сетевую активность?

5. Пребываете ли Вы в Интернете он-лайн дольше, чем первоначально 
планировали?

6. Был ли у Вас риск потерять работу, значимые для Вас отношения, 
хорошие возможности в образовании и карьере из-за Интернета?

7. Врали ли Вы семье, врачу или другим для того, чтобы скрыть Ваши 
проблемы, возникшие из-за использования Интернета?

8. Используете ли Вы Интернет для того, чтобы уйти от проблем или 
избавиться от плохого настроения (например, чувства беспомощности, вины, 
беспокойства, угнетенности)?

Лица, ответившие положительно на 5 и более вопросов, определялись 
как зависимые от Интернета. Очень часто они пытаются опровергнуть свою 
зависимость, аргументируя это тем, что использование Интернета -  "всего 
лишь часть работы", "это просто изобретение" и "все им пользуются".

По К. Янг степень аддикции определяется не количеством 
проведенного в Интернете времени, а суммой потерь в реальной жизни. 
В основном, зависимость сказывается на таких сторонах жизни, как участие в 
жизни собственной семьи, выполнение повседневных обязанностей, 
полноценный сон, чтение книг и периодики, просмотр телепередач, общение 
с друзьями, занятия спортом, хобби, социальные контакты. Эти 10 видов 
деятельности наиболее часто определяли сами аддикты [2, с. 102].

Подросток -  это развивающая личность, ищущая ответы на жизненно
необходимые для него вопросы: «Кто я?», «Зачем Я?», «Для кого я?» и 
«Каков я?». В подростковом возрасте индивид выходит на качественно 
новую социальную позицию, в это время формируется его сознательное 
отношение к себе как к члену общества. Следовательно, от того, как 
протекает социальная ориентация в этот период, зависит очень многое в 
формировании социальных установок человека.

Для каждого возрастного периода характерен ведущий тип 
деятельности, и именно он оказывает существенное влияние на 
формирование определенной иерархии мотивов, на развитие процесса 
целеполагания. Для подросткового возраста характерна деятельность, 
направленная на усвоение норм взаимоотношений, в большей степени со 
сверстниками. Эта сторона жизни индивида получает выражение в 
общественно полезной деятельности, отвечающей мотивационно-
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потребностной сфере личности подростка, реализуется его потребность в 
самоопределении, в самовыражении, в признании взрослыми его активности 
[4, с. 98]. Подростковый возраст относится к критическому периоду 
психического развития. Остро протекающий психический перелом 
обуславливает его исключительную сложность и противоречивость. 
Известно, что важнейшим психологическим новообразованием данного 
возраста является становление самосознания. Важным признаком, 
характеризующим самосознание подростка, считается чувство взрослости. 
Психологические особенности возраста определяются комплексом 
обстоятельств, прежде всего общественными условиями и образом жизни 
подростка, воспитанием и характером его практической деятельности. В этот 
период происходит поиск новой деятельности. И от того, какая деятельность 
станет ведущей в жизни подростка, зависит становление его личности.

Исследование «Фонда развития Интернет», проведенное 
Г.В. Солдатовой, О.С. Гостимской, Е.Ю. Кропалевой позволило определить 
круг потребностей, которые подростки удовлетворяют с помощью Интернета 
[5, с.5]. Среди них: потребность в автономии и самостоятельности; 
потребность в самореализации и признании; удовлетворение социальной 
потребности в общении, в принадлежности к группе по интересам, в любви; 
познавательная потребность, также владение новыми знаниями способствует 
достижению признания со стороны сверстников и самореализации.

Интернет-зависимость способствует формированию целого ряда 
психологических проблем: конфликтное поведение, хронические депрессии, 
предпочтение виртуального пространства реальной жизни, трудности 
адаптации в социуме, потеря способности контролировать время пребывания 
за компьютером, возникновение чувства дискомфорта при отсутствии 
возможности пользования интернетом. Используя Интернет, подросток 
вместо стремления «думать» и «учить» предпочитает «искать».

«Интернет-аддикция» почти единогласно признается негативным 
направлением трансформации личности, преобразования деятельности, 
опосредованной взаимодействием с Интернетом.

Рассмотрим конкретные разновидности опосредованной Интернетом 
деятельности, которые потенциально способны вести к глобальным 
личностным преобразованиям. Можно выделить три основных вида:

1. Познавательная -  увлеченность познанием в сфере 
программирования и телекоммуникаций или, как крайний вариант, 
хакерство;

2. Игровая -  увлеченность компьютерными играми и, в частности, 
играми посредством Интернета;

3. Коммуникативная -  увлечение сетевой коммуникацией или, как 
крайний вариант Интернет-аддикция.

Перечисленные последствия применения информационных технологий 
в виде глобальных преобразований личности лишь в незначительном объеме 
стали предметом фундаментальных исследований. Увлечение поиском 
информации и применением таких знаний характеризует личностную 
трансформацию, известную как хакерство. Чаще всего хакерами становятся в 
подростковом возрасте, возможно, компенсируя этим недостаточную 
развитость социальных навыков. По мнению, Дж. Маркова и К. Хефнер,
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хакеры -  это, как правило, люди с какими-либо недостатками: упоминаются 
излишняя полнота, детство в неполной семье, знакомство с наркотиками, 
отсутствие полноценного общения со сверстниками и со взрослыми и т.д. 
[6, с. 23].

Игровая деятельность повсеместно признается крайне важным 
моментом развития как отдельного человека, так и человеческих сообществ. 
Тем не менее, в увлечении компьютерными играми чаще всего склонны 
усматривать угрозу для развития личности, особенно если речь идет о 
подростках, у которых наблюдается зависимость от игр, когда заядлые 
игроки уходят от проблем реального мира с его сложностью и 
трудноразрешимыми проблемами.

С точки зрения психологии, наиболее опасными для подростков могут 
быть ролевые игры. Ребенок, играющий в такую игру, становится частью 
процесса на экране. Игрок выступает в роли конкретного или воображаемого 
компьютерного персонажа.Именно ролевые игры способны больше всех 
остальных компьютерных игровых программ сформировать устойчивую 
психологическую зависимость у подростков. В случаях с такими играми 
можно пронаблюдать эго-распад на "Я - виртуальное" и "Я - реальное", 
нарастание между которыми влечет усиление дезадаптации и нарушение в 
сфере психических состояний.

Виртуальная реальность, которая формирует виртуальный "мир" 
компьютерной игры, воспринимается играющим как реальный, настоящий 
мир, появляется эффект "присутствия".

Особый интерес представляет собой такое явление, как «Игры с 
идентичностью» или экспериментирование с самопрезентацией, 
опирающееся на фундаментальное свойство Интернета, задающее ситуацию 
безопасности -  анонимность. Живя жизнью своего героя, игроки могут 
настолько включаться в виртуальную жизнь, что забывают о реальной. Это 
может вызвать зависимость или сказаться на здоровье и психическом 
состоянии: появляются бессонница, раздражительность, невнимательность, 
повышенная утомляемость. Общаясь от лица своего персонажа с другими, 
игроки начинают хуже распознавать реальные человеческие эмоции [6, с. 65].

Еще более усиливают подростковую компьютерную зависимость 
глобальные сети, где подросток играет уже не с компьютером, а с 
миллионами живых людей, которых он не идентифицирует за печатными 
текстами. Здесь "играющий" придумывает своего персонажа, т.е. самого себя, 
выдавая себя придуманного тысячам собеседников за себя реального. Здесь 
нет жестких правил и законов, есть лишь неписаные нормы поведения, 
несоблюдение которых не влечет к ответственности.

Р.Ф. Теперик выделяет следующие нарушения общения при Интернет - 
зависимости. Они проявляются в виде нарушения эмоционального 
компонента общения, снижения способности улавливать эмоциональное 
состояние партнера и снижения способности распознавать невербальные 
аспекты коммуникации [7, с.69]. Несмотря на то, что данное расстройство не 
включено в официальную классификацию заболеваний DSM -  IV (Diagnostic 
and Statistical Manual of mental disorders -  Справочник по диагностике и 
статистике психических расстройств), Всемирная организация 
здравоохранения причислила Интернет-зависимость к категории
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патологических пристрастий. По мнению многих специалистов, 
«интернетомания» приводит почти к разрушению личности. Сегодня 
специалистам образовательной среды, а так же родителям необходимо 
вовремя предупредить развитие психологической зависимости и предложить 
способы по ее усмотрению. Существуют множество тестов и опросников, с 
помощью которых можно диагностировать Интернет-зависимость.

Наибольшая ответственность в вопросе обеспечения безопасности 
детей в Интернете лежит на их родителях. Они должны быть информированы 
о том, какие опасности ожидают их детей в Сети.

Специалистами даются практические рекомендации для родителей, 
которые помогут предупредить угрозы и сделать работу детей в Интернете 
полезной:

1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей в "мировой 
паутине";

2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет 
в себе сеть;

3. Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в
Сети;

4. Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы 
знать, как обеспечить безопасность детей.

Таким образом, «Интернет-зависимость» подростков является 
серьезной проблемой XXI века, препятствующая социализации, адаптации 
подростков в современном окружающем мире, требует пристального 
изучения и необходимой коррекции со стороны педагогов и психологов.
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recommendations for parents to prevent this phenomenon.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Аннотация. Одним из основных методов обучения являются лабораторные работы. 
При выполнении лабораторных работ студенты знакомятся с методами сбора данных, 
приобретают навыки исследования и нахождения закономерностей случайных явлений, а 
также анализа полученных результатов. Эти качества необходимы для успешного обучения 
современного экономиста.

Ключевые слова: Межотраслевой баланс, коэффициенты прямых и полных затрат, 
продуктивная матрица, первой, второй критерии продуктивности матрицы.

Обучение студентов практически по любой специальности связано с 
проведением лабораторных работ. Суть лабораторной работы скрыта в ее 
названии. Она подразумевает проведение определенного исследования, 
результаты которого получены опытным путем в специально оборудованном 
помещении -  лаборатории и анализа этих данных, либо лабораторная работа
-  это обработка и систематизация статистических данных, в частности по 
экономическим дисциплинам. Исходя из сущности проведения таких работ, 
лабораторный практикум определяет целью лабораторной работы глубокое 
изучение студентами различных явлений и вычисление закономерностей.

Алгоритм лабораторной работы включает: выполнение теоретических 
расчетов, получение фактических данных на практике с использованием 
соответствующего оборудования, закрепление и анализ полученных 
результатов в документально-отчетной форме [1].

Смысл лабораторных работ:
изучение учащимися определенного явления, программы, методики на 

практике;
ознакомление с приемами проведения измерений и правилами 

обработки информации;
выявление отклонений фактического и опытного образцов;
выявление причин данных отклонений;
написание выводов, содержащих рекомендации по принятию 

соответствующих решений, анализ полученных результатов.
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Специалист, не только владеющий теоретическими знаниями, но и 
умеющий решать различные задачи анализа с помощью специализированного 
программного обеспечения, более востребован, поэтому лабораторные 
работы, разработанные по дисциплинам «Эконометрика», «Экономико
математическое моделирование», прежде всего ориентированы на 
практическое применение современных методов обработки данных на 
реальных массивах, причем с помощью свободно распространяемых 
программных инструментов.

Квалифицированный аналитик должен уметь самостоятельно провести 
необходимую работу с данными, определить тип задачи (классификация, 
кластеризация, прогнозирование, поиск зависимостей и т.п.), решить ее 
адекватно выбранным методом с оптимально определенными параметрами, 
оценить результаты, сделать содержательные выводы и интерпретировать. 
Кроме обучения таких специалистов практикум должен способствовать 
формированию культуры оформления аналитических отчетов и освоению 
поискового и проблемно-ориентированного подхода к решению задач 
анализа данных [2].

Студент изучает необходимый теоретический минимум, изложенный в 
описании работы, отвечает на вопросы для проверки готовности к 
выполнению лабораторной работы, получает данные, использует 
программное обеспечение, выбирает подходящую модель и метод, пытается 
решить задачу. Результаты работы метода могут быть как 
удовлетворительными, например метод успешно решает задачу 
прогнозирования для 92% тестовой выборки, или нет, например, когда 
количество правильных предсказаний низко -  28%. Возникает вопрос, 
почему задача не решена. Причиной низкого качества предсказаний могут 
быть: неправильная спецификация модели, ошибки в данных, неадекватный 
выбор метода анализа данных и/или его параметров, некорректный способ 
оценки качества предсказаний и т.п. Как и в случае с научными гипотезами, 
необходимо подвергать сомнению правильность действий аналитика на 
каждом из этапов работы и предлагать шаги по улучшению схемы анализа 
данных. Принципы, лежащие в основе научных гипотез, как нельзя лучше 
согласуются с понятием схемы анализа данных: проверяемость, 
максимальная общность, предсказательная сила и простота.

Немаловажным аспектом обучения анализу данных является 
формирование умения интерпретировать полученные результаты, например 
объяснять причинно-следственные связи на основе найденных 
закономерностей . Следует также отметить дифференцированный характер 
такого подхода к обучению, так как студент в рамках лабораторной работы 
решает задачу индивидуально, отвечая на вопросы преподавателя по 
конкретной теме работы [2].

При таком построении курса устраняется разрыв между знанием 
теории метода и его использованием на реальных данных. От преподавателя 
требуется контролировать выполнение студентами лабораторных работ 
практикума, проверять знания студентов после изучения материала 
теоретического минимума, проверять итоговые отчеты, консультировать 
студента. Для полноценного проведения практикума преподаватель должен 
быть знаком с применяемыми программными системами и владеть
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математическими моделями и алгоритмами, лежащими в основе методов 
анализа данных этого курса.

Предполагаемое количество часов курса рассчитывается исходя из 
выбранного для проведения числа лабораторных работ. Примерно 2-4 
академических часа отводится на выполнение одной лабораторной работы и 
столько же на защиту всех работ.

Перед выполнением лабораторной работы студент отвечает на вопросы 
и выполняет задания для допуска к практикуму (повторение лекций). Здесь 
оценивается уровень понимания студентом выбранной модели или метода, 
правильность сделанных вручную расчетов для учебного примера. После 
выполнения работы оценивается соблюдение формальных требований к 
отчету, правильность выполнения работы (обработка данных, спецификация 
модели, оценка качества результатов и т.п.), верность и значимость выводов, 
приемлемость предлагаемой интерпретации результатов. Далее 
преподаватель проверяет знания студентов по материалам предоставленных 
ими отчетов с учетом замечаний и ошибок, выявленных ранее.

Студенты получают в качестве задания одну из списка лабораторных 
работ, текст этой работы в электронном виде или на бумажном носителе. 
Далее, следуя инструкции по выполнению лабораторной работы, студент 
отвечает на вопросы теоретического минимума и для предложенного набора 
данных проводит исследование по шагам, фиксируя результаты в 
электронной форме отчета [2].

К примеру предлагается одно из лабораторных занятий по ЭММ[3].
Лабораторное занятие №9 по ЭММ
Тема: Балансовые модели.
Цель: Познакомить студентов с понятием балансовой модели. 

Рассмотреть преимущества данного метода моделирования экономики и 
основные понятия данной темы. Научить студентов строить межотраслевую 
балансовую модель при помощи математических функций Excel.

Задание №1 Ответить на вопросы:
1.В чем заключается суть балансового метода исследования социально

экономических систем?
2. Опишите экономико-математическую модель межотраслевого 

баланса.
3. Дайте определение коэффициентов прямых и полных материальных 

затрат и укажите способы их вычисления.
4. Как определяется продуктивность матрицы коэффициентов прямых 

материальных затрат?
5. Дайте характеристику динамической межотраслевой балансовой 

модели.
Задание № 2 Решить следующие задачи:
№1 Отрасль состоит из четырех предприятий, вектор выпуска и 

матрица внутреннего потребления имеют вид:
( 0,25 0,10 0,24( 400̂ 1 

300 
250 

, 3 0 0 ,

А  =
0,20
0,15
0,30

0,15
0,20
0,15

0,36
0,20
0,20

0,25̂ 1
0,17
0,15
0,15
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Найти вектор объемов конечного продукта, предназначенного для 
реализации вне отрасли.

№2 Известны коэффициенты прямых затрат ау и конечный продукт У; . 
Требуется определить:
1) коэффициенты полных затрат;
2) вектор валового выпуска;
3) межотраслевые поставки продукции;
4) проверить продуктивность матрицы А;
5) заполнить схему межотраслевого баланса.

(0,4 0,3 0 ,2  ̂ Г'100 ̂

А = Y  = 200

200

0,2 0,4 0,2 

, 0,2 0,1 0,3 ,
\  7 7 7 У  ч s

Задание №3
Защитить решенную задачу, ответив на следующие вопросы:
1. В чем заключается суть балансового метода исследования 

социально-экономических систем?
2. В чем заключается балансовый принцип связи отраслей 

промышленности?
3. Какое соотношение называется уравнением линейного 

межотраслевого баланса?
4. Какие числа называются коэффициентами прямых затрат в 

балансовой модели Леонтьева?
5. Как рассчитываются коэффициенты полных материальных затрат?
6. Какая матрица называется продуктивной в балансовых моделях?
7. Какая матрица является матрицей полной затрат в продуктивных 

моделях Леонтьева?
8. Как формулируется первый критерий продуктивности матрицы А в 

балансовой модели?
9. Как формулируется второй критерий продуктивности матрицы А в 

балансовой модели?
10.Какие функции Excel используются при построении балансовой 

модели?
11.Как рассчитываются межотраслевые поставки?
12.Какие должны выполняться соотношения в построенной балансовой 

модели?
Методические рекомендации: Повторить лекции по данной теме, 

ответить на все вопросы задания 1. Вспомнить методы линейной алгебры из 
математики для экономистов 1к., при затруднении обратиться к решенным 
задачам в лекции.

Лабораторное задание выполняется в отдельных тетрадях (тетрадь №2 
для выполнения индивидуальных заданий). Выполненное задание должно 
содержать исходные данные, расчетные таблицы в Excel, таблицу 
межотраслевого баланса, экономический анализ решения задачи.

Рекомендуемая литература:
1. Красс М.С., Чупрынов Б.П.» Основы математики и её приложения в 

экономическом образовании» М: «Дело», 2002, Раздел 2
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2. Рахметова Р.У. «Математические модели и методы экономики» 
Учебное пособие. А.:Экономика, 2008г

После выполнения лабораторных работ необходимо составить отчет по 
лабораторной работе.

Требования к оформлению лабораторных работ позволяют писать 
отчет как машинописным, так и рукописным способом. Основные правила 
применительно ко всем работам сводятся к следующим пунктам:

1. На титульном листе указывается название работы, и все остальные 
стандартные данные.

2. Начало отчета предваряет формулировка цели работы и описание 
явления, которое исследуется в работе. Далее указывается оборудование, 
используемое для проведения исследования и все применяемые материалы 
(если таковые требуются).

3. После этого делается введение в работу, которое должно раскрывать 
суть работы и необходимые теоретические сведения.

4. Из лабораторного журнала, в котором велись записи о результатах 
измерений, данные переносятся в соответствующие таблицы отчета. Все 
таблицы должны иметь заголовок.

5. В зависимости от дисциплины и назначения лабораторной работы 
расчетная часть отчета содержит формулы и (или) применяемые методики 
расчета и изучения влияния тех или иных факторов на исследование. 
Формулы должны содержать полную расшифровку и последовательное 
вычисление с подстановкой числовых данных. После вычисления приводятся 
выводы к расчетам и, при необходимости, делается расчет погрешностей.

6. К отчету прилагаются графики, диаграммы, схемы, имеющие прямое 
отношение к объекту работы, в виде приложений, если они не были даны в 
тексте работы. На графиках должно быть показано, к какому из упражнений 
они относятся, и что на них изображено.

7. В конце отчета формулируются выводы, в которых должны быть 
проанализированы все полученные промежуточные и итоговые результаты и 
даны заключения об их сопоставлении с теоретическими зависимостями.

8. Работа оформляется в соответствии с методическими требованиями 
учебного заведения.

9. Отчет по лабораторной работе, вместе с теоретическим материалом 
сдается преподавателю.

Качество проведения занятия существенно зависит от уровня 
подготовки студентов к лабораторной работе. Все студенты должны 
выполнить домашнее задание (подготовка теоретического материала). При 
выполнении лабораторных занятий у них формируются как умения и навыки 
самостоятельного выполнения учебных заданий, так и умения и навыки 
коллективной работы, появляется опыт эффективной интеграции усилий 
участников проекта при выполнении общего задания.

В процессе занятия преподаватель оказывает помощь студентам в 
работе над учебными заданиями, в особенности в части уточнения способов 
реализации в ресурсе современных обучающих технологий, приемов 
реализации вычислений. В процессе занятия используются коллективные, 
групповые и парные формы учебной работы со студентами.
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Инновационность методов и форм обучения обусловлена 
использованием средств программного обеспечения, работой в сети Интернет 
при подготовке и проведении учебных занятий со студентами, организацией 
самостоятельной работы студентов на занятии и при подготовке к нему, 
обеспечением уровневого подхода к формулировке заданий для 
самостоятельной работы, возможностью выбора студентом заданий для 
самостоятельной работы, организацией работы студентов в рабочих группах 
и парах, использование метода взаимной экспертизы выполненной работы, 
творческий характер учебной работы студентов на занятии. [3]

Литература
1. Бережная Е.В., Бережной В.И. «Математические методы 

моделирования экономических систем», М: Финансы и статистика, 2003
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Садыкова Г.А., Чудрова В.У.
Экономикалық пәндерді оқыту жүйесіндегі лабораториялық жұмыстар

Лабораториялық жүмыс -  оқу үрдесіндегі негізгі әдістемелердің бірі болып табылады. 
Лабораториялық жүмыс орындау барысында - студенттердің белсенділігі мен зерттеу 
қабілеттілігі артады. ¥сынылып отырган мақалада лабораториялық жүмыстардыц мақсаты, 
алдына қойылатын талаптары жэне есеп шыгару жолдары көрсетілген. Экономика- 
математикалық модельдеу пэні бойынша мысалдар қарастырылған.

Тірек сөздер: салааралық баланс, тікелей, толық шыгын коэффициенттері, продуктивті 
матрицасы, матрицаныц продуктивті болу бірінші, екінші шарты. (12 сөз)

Sadukova G.A., Chudrova V.U.
Laboratory works in the process of economic disciplines teaching.

Laboratory works in the teaching process are one of the basic methods of teaching. During the 
execution of the laboratory works are developed investigative and creative abilities of students.

In this paper work are showed the aims, requirements to the laboratory works and the ways of 
sums. Here are distinguished the implementation examples on the mathematic economic model.

Key words: input-output balance; coefficients of direct inputs; coefficients of overall outlays; 
productive matrix; the first, the second criterion of matrix productivity.
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Аннотация. В статье рассмотрены взгляды отдельных известных философов, 
мыслителей, педагогов, медиков на важность ценностей здорового образа жизни для человека 
как личности и как члена общества. Особое внимание уделено состоянию проблемы в 
современном обществе, связанной с социальными особенностями реализации человеческих 
способностей.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, личность, история педагогики.
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Проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья всегда 
была насущна для человечества и являлась предметом изучения медико
биологических, психолого-педагогических, социальных и философских 
исследований. Представления о здоровье, профилактике болезней были 
различными и зависели от уровня развития общества. С каждым этапом 
происходило накопление знаний и опыта в сфере охраны здоровья, в 
различных отраслях науки, в том числе и в педагогике.

Проблема здорового образа жизни имеет древние философские корни, 
связанные с рассмотрением таких вопросов, как отношение человека к 
бытию, смыслу жизни, соотношение духовного и телесного, наслаждение и 
аскетизм, потребление и обладание, разумное и неразумное, рациональное и 
иррациональное, связь с миром и окружающей средой, стремление к 
самосохранению счастью и впервые они начинают формироваться на 
Востоке.

В восточной философии всегда ставился акцент на единстве 
психического и телесного в человеке. Так, китайские мыслители считали, что 
дисгармония организма возникает в результате психической дисгармонии. 
Они выделяли пять болезненных настроений: гнев и вспыльчивость, 
“омраченность” переживаниями, озабоченность и уныние, печаль и грусть, 
страх и тревожность. Склонность к таким настроениям, - считали они, - 
нарушает и парализует энергию как отдельных органов, так и всего 
организма в целом, сокращая человеку жизнь. Радость же придает 
гармоничную эластичность энергопотокам организма и продлевает жизнь .

В тибетской медицине в известном трактате “чжуд-ши” невежество 
считалось общей причиной всех болезней. Невежество порождает больной 
образ жизни, вечную неудовлетворенность, приводит к тягостным, 
пессимистическим переживаниям, пагубным страстям, несправедливому 
гневу, неодобрительности к людям. Умеренность во всем, природная 
естественность и преодоление невежества - основные составляющие 
здорового образа жизни, определяющие физическое и психическое 
благополучие человека.

Мыслители античного периода пытаются выделить в данном явлении 
специфические элементы. Так, например, Гиппократ в трактате “О здоровом 
образе жизни” рассматривает данный феномен как некую гармонию, к 
которой следует стремиться путем соблюдения целого ряда 
профилактических мероприятий. Он акцентирует внимание в основном на 
физическом здоровье человека. Демокрит в большей мере описывает 
духовное здоровье, представляющее собой “благое состояние духа”, при 
котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, не волнуемая 
никакими страстями, страхами и другими переживаниями [1].

Аристотель утверждал, что человеческая душа самая сложная. Она 
состоит из трех частей, обладает всеми функциями растительной и животной 
души и, кроме того, специфически человеческой функцией -  умом, 
мышлением, рассуждением. «В большинстве случаев, очевидно, душа ничего 
не испытывает без тела и не действует без него, например, при гневе, отваге, 
желании, вообще при ощущениях..., состояние души имеет свою основу в 
материи» .
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Забота о собственном здоровье - серьезная потребность каждого 
человека, все более возрастающая с возрастом. Но что такое здоровье? Еще в 
древности выдающиеся умы указывали на роль социальных условий -  образа 
жизни, гигиенического режима, здорового питания. Гиппократ говорил: 
какова деятельность человека, его привычки, условия жизни, таково и его 
здоровье. Античный ученый так сформулировал основные правила здорового 
образа жизни: умеренность в еде и половой жизни, ежедневные физические 
упражнения, ежедневные умственные нагрузки, воздержание от 
употребления алкоголя и наркотизирующих веществ, веселые ежедневные 
танцы. В своей жизни он строго следовал этим принципам [2].

Авиценна в своих работах также акцентировал внимание на 
необходимости научного изучения «режима (образа жизни) здоровых 
людей»; обратил внимание на то, что качество здоровья, жизнеспособность 
человека, напрямую зависит от его образа жизни. Авиценна жил и творил при 
халифате, был придворным лекарем и визиром. Он создал первую в истории 
медицинскую энциклопедию. Врачи времен халифов отвечали не только за 
здоровье нации, но и решали множество социально значимых задач. 
Нравственная чистота и жизнь по совести считались непременными 
атрибутами здорового образа жизни [3].

Великий метафизик и философ Пифагор, философы Сократ и Платон в 
своих произведениях касались в определенной степени проблемы здорового 
образа жизни, гармонии духовного и телесного в человеке. Говорят, что 
древним грекам принадлежит высказывание о том, что в здоровом теле, 
здоровый дух. Однако это крылатое изречение нельзя понимать в прямом 
смысле. Это не аксиома, а всего лишь предположение о возможности влияния 
и взаимоотношения тела и духа, их гармонии. Подтверждением этому 
являются слова Демокрита о том, что телесная красота животна, если за ней 
нет ума. По этому поводу английский философ Ф. Бэкон писал, что тело и 
душа -  это две различные сущности, однако взаимодействующие и 
«раскрывающие друг друга», что можно кое-что узнать о теле, исходя из 
состояния духа, и кое-что о духе, исходя из состояния тела. Высказывание 
Ф. Бэкона о том, что телесное здоровье во многом определяет состояние духа, 
звучит современно и является лаконичным выражением философских 
воззрений Демокрита [4].

Один из основоположников научной педагогики, известный 
чешский ученый, философ и гуманист Я.А. Коменский еще в 1632 году 
подчеркивал, что жизнь может быть полноценной при условии 
полноценного здоровья. В «Великой дидактике» он писал о необходимости 
соблюдения здорового образа жизни для правильного роста и развития 
организма, так как: «Мы обязаны защитить тело от болезней и несчастных 
случаев,... потому. что есть жилище души, и притом единственное...» . и для 
этого «... мы обязаны заботливо ухаживать за этой телесной оболочкой» .

Сохраняет свою актуальность и педагогическое наследие английского 
философа и просветителя Д. Локка. В педагогических сочинениях Д. Локка 
было установлено единство психофизической природы человека и условий 
его развития, на этой основе определены цели, задачи, содержание 
воспитания. Ученым была представлена развернутая программа реального 
образования с учетом единства психофизической природы человека и
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условий его развития, имеющая практическую направленность обучения 
для подготовки к жизни и коммерческой деятельности. «Здоровье 
необходимо нам для профессиональной деятельности и счастья, - пишет он в 
«Мыслях о воспитании», «каждому, кто желает играть какую-либо роль в 
мире, нужна крепкая конституция, способная переносить лишения и 
усталость». К условиям укрепления и поддержания здоровья ребенка Д . Локк 
относил: закаливание, питание, режим, сон, одежду и т. п. Автор обосновал 
принцип чередования физических и умственных упражнений, который 
заключается: «в облегчении утомленного органа переменой занятия». 
К факторам, формирующим здоровье, Д. Локк так же причислял физический 
труд, ремесленные и сельскохозяйственные работы, которые, по его мнению, 
снимают усталость от учебных занятий, дают жизненную закалку, 
увеличивают энергию. Обучение и воспитание должно соответствовать 
возрастным и индивидуальным природным особенностям, ориентироваться 
на естественные интересы и эмоции детей, это делает преподавание более 
привлекательным. «Нужно заботиться, чтобы они (дети) всегда делали с 
удовольствием то, что для них полезно».

Принцип природосообразности воспитания и обучения 
Я.А. Коменского нашел свое отражение и в творчестве великого философа, 
писателя и педагога эпохи Просвещения Жан - Жака Руссо. Он разработал 
программу формирования личности, в которой немаловажное место занимало 
физическое воспитание, как средство гармоничных отношений человека с 
окружающей средой, формирования нравственности и совершенствования 
всего организма. Автор высказывает мысль об особых требованиях к 
физическому развитию мужчин и женщин в связи с их различным 
жизненным предназначением, однако, при этом он считает, что: 
«...женщины должны быть сильны ..., чтобы рождающиеся от них мужчины 
были тоже сильными». По мнению Ж.-Ж. Руссо, при воспитании образа 
жизни нужно учитывать опыт народов, отличающихся лучшим здоровьем, а 
методики и рекомендации по физическому совершенствованию человека 
необходимо рассчитывать на условия, связанные с тесным общением с 
природой и ручным трудом.

Выдающийся швейцарский педагог И.Г. Песталоцци разработал 
теорию элементарного образования, сущностью которой является 
природосообразное, гармоничное развитие умственных, физических и 
нравственных сил ребенка. И.Г. Песталоцци была поставлена задача 
психологизировать процесс обучения, с целью естественного его построения 
от простого к сложному, от мелкого к трудному, от близкого к далекому. 
Процесс обучения должен строиться с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, для чего необходимо изучать детскую психологию. 
Большое внимание автор уделял единству различных сторон воспитания и 
образования. Целью нравственного элементарного образования, по мнению 
И.Г. Песталоцци, является: «...всестороннее и гармоничное развитие 
нравственных задатков человека, необходимое ему для обеспечения 
самостоятельности нравственных суждений и привитие ему определенных 
нравственных навыков». И.Г. Песталоцци был убежден, что овладение 
физическими навыками содействует нравственному и умственному 
развитию, поэтому огромную роль в своих трудах он отводил элементарному
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физическому образованию, которое должно строиться на природосообразных 
началах и играть положительную роль в оздоровлении народа. Заслугой 
Песталоцци в области физического воспитания можно считать введение 
гимнастики в школу в качестве особенного учебного предмета [5].

Великий ученый, просветитель М.В.Ломоносов в своем аналитическом 
труде “О сохранении и размножении российского народа” [6], рассматривает 
факторы развития и формирования личности подрастающего поколения с 
позиции психологии, физиологии, педагогики в их совокупности. Он пишет: 
“Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением и размножением 
народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего 
государства”. Ученый считал, что физическое воспитание подрастающего 
поколения является тем стержнем в укреплении здоровья подрастающего 
поколения, который необходимо закладывать с малых лет.

Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский писал, 
что педагогика - это искусство, опирающееся на знание человеком 
антропологических наук, к которым относится анатомия, физиология, 
психология, патология человека. В своих трудах К.Д. Ушинский показал 
влияние физических упражнений, закаливания и других факторов образа 
жизни на здоровье человека. Высокие требования К.Д. Ушинский предъявлял 
к личности будущего педагога. Так, для поступающих на педагогические 
курсы требовалось не только высокая образованность и знание языков, но и 
«безукоризненная нравственность и одобрительный образ жизни» [7].

Гармоническое всестороннее развитие человеческого организма в 
качестве важнейшей цели воспитания и образования рассматривал 
П.Ф. Лесгафт. Он указывал на тесную взаимосвязь между умственным и 
физическим развитием: «Умственный рост и развитие требуют 
соответствующего развития физического». В разработанной им системе 
физического образования, физическое развитие неразрывно связывается с 
духовным, нравственным, эстетическим. Само физическое упражнение как 
целенаправленное действие, по мнению П.Ф. Лесгафта, является элементом 
психофизического процесса. В физическом и духовном развитии ребенка 
автор решающее значение придавал воспитанию, отвергая какую бы то ни 
было наследственную обреченность. По Лесгафту, только темперамент 
человека, т.е. сила и быстрота его проявлений является наследственным. 
Условия же воспитания порождают индивидуальные различия. Тип ребенка, 
его характер не наследуется, а формируется влияниями среды, воспитания и 
самодеятельности ребенка. В первые семь лет жизни ребенка семейное 
воспитание играет особо важную роль. Лесгафт считал, что семья дает 
ребенку именно то, что не могут дать общественные дошкольные 
учреждения. Однако, влияние школы на детей еще могущественнее, чем 
влияние семьи и отрицательные черты семейного воспитания, по мнению 
автора, должны исправляться школой. П.Ф. Лесгафт разработал 
оригинальную систему физического образования, связал ее с умственным, 
нравственным, эстетическим и трудовым воспитанием. Для ее осуществления 
он предложил новую систему подготовки педагогических кадров по 
физическому образованию, которую он внедрил на курсах в Петербурге 
[5, с.35-40].
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Великий педагог В.А. Сухомлииский в своих трудах говорил о 
необходимости всестороннего и гармоничного развития личности и 
постоянно подчеркивал, что: «... забота о здоровье - это важнейший труд 
воспитателя». По мнению В.А. Сухомлинского, плохое состояние здоровья, 
наличие каких-либо заболеваний, недомоганий является причиной 
неуспеваемости, замедленного мышления, плохой работы на уроке и дома, 
и ликвидировать эти причины возможно только «совместными усилиями 
матери, отца, врача и учителя». В.А. Сухомлинский писал: «Забота о 
человеческом здоровье... - это не просто комплекс санитарно-гигиенических 
норм и правил...Это, прежде всего, забота о гармонической полноте всех 
физических и духовных сил». Главное условие многогранного физического, 
интеллектуального, эстетического воспитания ребенка автор видел в 
предупреждении болезней и склонностей к заболеваниям, во всестороннем 
укреплении здоровья[8].

Необходимость укрепления здоровья и формирования здорового 
образа жизни подчеркивали выдающиеся врачи М.Я. Мудров, 
С.Ф. Хотовицкий, Н.И. Пирогов, ГА. Захарьин, которые многократно 
указывали на первостепенное значение профилактических мероприятий в 
медицине. Основы гигиены детей и подростков заложены в трудах А.П. 
Доброславина, Ф.Ф. Эрисмана, где так же подчеркивается роль 
профилактики. С.Г. Зыбелин - профессор Московского университета 
указывал на важную роль изучения проблем профилактики и гигиены в 
России. В «Слове о вреде, проистекающем от содержания себя в теплоте 
излишней» и в «Слове о правильном воспитании с младенчества» и др. он 
заложил основы отечественной системы государственных, общественных и 
гигиенических мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни [9].

Период с конца 19 на начало 21 веков характеризуется бурным научно
техническим прогрессом, мировыми войнами, серьезными природными 
катаклизмами. Экологические факторы, стресс, климато-географические 
особенности, социально-экономические и политические преобразования 
существенно изменили психо-эмоциональное состояние человека, его 
здоровье и физическую, умственную работоспособность и образ жизни. 
Научно-технический прогресс изменил и сознание людей, электричество, 
телевидение, автотранспорт разделили человечество на производителей и 
потребителей. Все это серьезно отразилось и на отношении человека к своему 
здоровью.

По мнению И.И.Брехмана: “Сами по себе достижения научно
технической революции не сократят отставания адаптационных 
возможностей человека от изменений природной и социально - 
производственной среды его обитания. Чем большими будут автоматизация 
производства и кондиционирование среды обитания, тем менее 
тренированными окажутся защитные силы организма. Породив своей 
производственной деятельностью экологическую проблему, обеспокоенный 
сохранением природы в планетарном масштабе, человек забыл, что он часть 
природы, и свои усилия направляет главным образом на сохранение и 
улучшение окружающей среды. И. И. Брехман выделяет две возможные 
причины отсутствия положительной мотивации к совершенствованию
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здоровья у здоровых людей: человек не осознает своего здоровья, не знает 
величины его резервов и заботу о нем откладывает на потом, к выходу на 
пенсию или на случай болезни” [6,с.48].

Все эти факторы побудили ученых заняться изучением и поиска 
решения проблемы негативного влияния всех возможных патогенных 
воздействий, формирования здорового образа жизни и обеспечения его 
здоровье, в реально существующих условиях. Все эти исследования 
позволили определить два альтернативных подхода при определении 
индивидуальных критериев и целей здорового образа жизни.

Б.Н.Чумаков охарактеризовал здоровый образ жизни, как «активная 
деятельность людей, направленная, в первую очередь, на сохранение и 
улучшение здоровья. При этом должно учитываться то, что образ жизни 
человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от 
обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. 
Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной 
профилактики в укреплении здоровья населения через изменения стиля и 
уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в 
борьбе с вредными привычками, преодолением неблагоприятных сторон, 
связанных с жизненными ситуациями».

Коростелев Н.Б., дает определение «здоровый образ жизни -  это 
способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и укрепление 
здоровья людей, позволяющий человеку долгие годы трудится в полную меру 
своих способностей, избавляющий его от болезней и недомоганий, дарящий 
бодрость, силу и энергию, без которых нет полнокровной радости 
бытия» [10].

Основатель науки о здоровье -  валеологии, Брехману И.И. дает 
определение - здоровый образ жизни представляет собой режим ограничений 
в соответствии с оптимальным режимом физических нагрузок, то есть для 
успешного решения проблемы сохранения здоровья необходимо на ряду с 
правильно организованной двигательной активностью систематически 
выполнять и другие заповеди его укрепления: правильно дышать, правильно 
пить, правильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься, 
правильно думать[6,с.50-51].

Г.В.Дивина отмечала, что понятие «здоровый образ жизни» пока еще 
не определено, пользующиеся им вынуждены оговаривать, что конкретно они 
имеют в виду, для того, чтобы быть правильно понятыми Возможно, в 
скором будущем необходимость в этом отпадет, так как понятие обретет 
методологическую и концептуальную «униформу» Пока же хотелось бы 
употребить вместо «здоровый образ жизни» понятие «культурный образ 
жизни» (цивилизованный, гуманистический), подразумевая, что здоровье 
неотъемлемо от культурного образа жизни и является не самоцелью, а 
органичным компонентом развития и совершенствования как общества, так и 
отдельного индивида Древние говорили: «Здоровый дух в здоровом теле», 
подчеркивая таким порядком слов приоритетность здоровья духовного, 
которому сопутствует и здоровье физическое; другими словами — если 
человек культурен в широком смысле этого понятия, духовен, то и за своим 
физическим здоровьем он не сможет не следить. Но в практику нашего 
физкультурного движения эта древняя мудрость пришла в искаженном, 
перевернутом виде, что и сказалось на некоторых концептуальных просчетах.
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У нас она звучит, как «в здоровом теле — здоровый дух», а значит, телесное 
как бы ставится, выпячивается на первый план, являясь гарантом того, что 
телесное здоровье может служить залогом духовного здоровья, что, как мы 
тому имеем множество свидетельств совсем не так. Образ жизни — 
здоровый, культурный, цивилизованный — реализуется в конкретной 
предметной деятельности, которая имеет два необходимых условия 
протекания: пространство и время. Для того чтобы какая-либо деятельность 
вошла в повседневный быт индивида, необходимо, чтобы этот индивид мог 
достаточно стандартизировано выделять на эту деятельность время из своего 
бюджета времени, а сама деятельность осуществлялась бы в пространстве, а 
не только в мыслях и мечтах. Состояние человека, лежащее между здоровьем 
и болезнью, совмещает в себе и то, и другое. Еще классик античной 
медицины Гален назвал его третьим состоянием. Так же как и болезнь, 
третье состояние может быть вызвано самыми различными причинами. 
Современные условия жизни порождают воздействия на организм человека 
физической, химической, биологической, психической природы, они 
приводят к так называемым болезням цивилизации. Но, по мнению 
некоторых ученых, те же воздействия вызывают общие симптомы, 
свойственные третьему состоянию. Это неврастения, потеря аппетита, 
раздражительность, головные боли, усталость, сухость кожи и т.д. [11].

В основу здорового образа жизни, по мнению Д.А.Изуткина, следовало 
бы положить ряд основных принципов:

1) здоровый образ жизни — его носителем является человек как 
существо деятельное и в биологическом, и в социальном отношении;

2) человек выступает как единое целое, в единстве биологических и 
социальных характеристик;

3) здоровый образ жизни способствует полноценному выполнению 
социальных функций;

4) здоровый образ жизни включает в себя возможность 
предупреждения заболевании.

Здоровый образ жизни — это «типичные и существенные для данной 
общественно-экономической формации формы жизнедеятельности людей, 
укрепляющие адаптивные возможности организма человека способствующие 
полноценному выполнению им социальных функций и достижению 
активного долголетия» [12].

С медицинской точки зрения исследователя Е.В. Ишухиной [13], под 
здоровым образом жизни понимаются типичные формы и способы 
повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 
совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая, тем самым, 
успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций, 
независимо от политических, экономических и социально-психологических 
ситуаций. Для формирования навыков здорового образа жизни у младших 
школьников ученый предлагает считать опыт овладения основами здорового 
образа жизни в совокупности показателей на мотивационном, поведенческом 
и познавательном уровнях.

По мнению М. Я. Виленского здоровый образ жизни человека это 
«типичная совокупность форм и способов культурной и повседневной 
жизнедеятельности, объединяющей нормы, ценности, способствующие 
полноценному выполнению учебно-трудовых, социальных, биологических 
функций» [14].

142



Жа&ар.шм. <W-1 - 2014

Ю. П. Лисицын выделяет в образе жизни три категории: уровень 
жизни, качество жизни и стиль жизни. Уровень жизни -  это степень 
удовлетворения материальных, культурных, духовных потребностей (в 
основном экономическая категория). Качество жизни характеризует комфорт 
в удовлетворении человеческих потребностей (преимущественно 
социологическая категория). И наконец, стиль жизни -  поведенческая 
особенность жизни человека, то есть определенный стандарт, под который 
подстраивается психология и психофизиология личности (социально
психологическая категория). Согласно Ю. П. Лисицыну, здоровье человека 
во многом зависит от стиля жизни. Оценивая роль каждой из этих категорий 
в формировании здоровья, следует отметить, что при равных возможностях 
первых двух (уровень и качество), носящих общественный характер, 
здоровье человека в значительной мере зависит от стиля жизни, который в 
большой степени имеет персонифицированный характер и определяется 
историческими и национальными традициями и личностными 
наклонностями. Ю. П. Лисицын отмечает, что здоровый образ жизни - это не 
просто все то, что благотворно влияет на здоровье людей. В данном случае 
речь идет обо всех компонентах разных видов деятельности, направленных 
на охрану и улучшение здоровья. По его мнению “Здоровый образ жизни - 
это прежде всего деятельность, активность личности, группы людей, 
общества, использующих материальные и духовные условия и возможности в 
интересах здоровья, гармонического физического и духовного развития 
человека”. В своей совместной работе Ю. П. Лисицын и И. В. Полунина 
выделяются также ряд критериев критерии здорового образа жизни, к числу 
которых относятся, например, гармоничное сочетание биологического и 
социального в человеке, гигиеническое обоснование форм поведения, 
неспецифические и активные способы адаптации организма и психики 
человека к неблагоприятным условиям природы и социальной среды. 
Ю.П.Лисицин и Г.И.Царегородцев дают следующее определение: «Здоровый 
образ жизни — это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение 
и улучшение здоровья людей как условия и предпосылки существования и 
развития других сторон образа жизни ». Здоровый образ жизни воплощает 
грань образа жизни, органически присущую обществу и направленную на 
заботу о людях. Здоровый образ жизни выражает и определенную 
ориентированность деятельности личности в направлении укрепления и 
развития личного и общественного здоровья. Тем самым здоровый образ 
жизни связан с личностно-мотивационным воплощением индивидами своих 
социальных, психологических, физических возможностей и способностей. 
Отсюда понятно огромное значение формирования здорового образа жизни в 
создании оптимальных условий функционирования индивида и общества. 
Формирование ЗОЖ не сводится только к пропаганде или отдельным видам 
медико-социальной деятельности [15].

Ученым В.К.Бальсевичем [16] отмечалось, что здоровый образ жизни 
выражает ориентированность личности на укрепление и развитие личного и 
общественного здоровья, реализует наиболее ценный вид профилактики 
заболеваний — первичную профилактику, предотвращающую их 
возникновение, способствует удовлетворению жизненно важной потребности 
в активных телесно-двигательных действиях, физических упражнениях.
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По его мнению здоровый образ жизни зависит от:
— объективных общественных условий, социально-экономических 

факторов;
— конкретных форм жизнедеятельности, социально-экономических 

факторов, позволяющих вести, осуществлять здоровый образ жизни в 
основных сферах жизнедеятельности: учебной, трудовой, семейно-бытовой, 
досуга;

— системы ценностных отношении, направляющих сознательную 
активность людей в русло здоровый образ жизни.

До недавнего времени под «здоровьем» в преобладающем количестве 
случаев понималось здоровье в узко биологическом смысле. С данной точки 
зрения здоровье можно рассматривать как универсальную способность к 
разносторонней адаптации в ответ на воздействие внешней среды и 
изменения состояния внутренней среды. В этом случае речь идет о 
физиологических адаптационных возможностях человека. Но это лишь часть 
понятия здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни в единстве его компонентов биологического и 
социального представляет собой социальную ценность, укрепление которой
— важнейшая задача любого цивилизованного общества.

Здоровый образ жизни, по мнению ведущих медицинских специа
листов в сфере физической культуры, — это реализация комплекса единой 
научно обоснованной медико-биологической и социально-психологической 
системы профилактических мероприятий, в которой важное значение имеет 
правильное физическое воспитание, должное сочетание труда и отдыха, 
развитие устойчивости к психоэмоциональным перегрузкам, преодоление 
трудностей, связанных со сложными экологическими условиями обитания, и 
устранение гипокинезии [17].

Группа авторов монографии «Формирование здорового образа жизни 
молодежи» указала, что под здоровым образом жизни понимается 
деятельность, направленная на укрепление не только физического и 
психического, но и нравственного здоровья, и что такой образ жизни должен 
реализовываться в совокупности всех основных форм жизнедеятельности: 
трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой.

Авторы монографии выделили три основных компонента здорового 
образа жизни:

- объективные общественные условия;
- конкретные формы жизнедеятельности, позволяющие реализовывать 

здоровый образ жизни;
- система ценностных ориентации, направляющих сознательную 

активность [18].
Все эти исследования позволили определить два альтернативных 

подхода при определении индивидуальных критериев и целей здорового 
образа жизни. Первый традиционного метод является достижение всеми 
одинакового поведения, которое считается правильным: отказ от курения и 
употребления алкоголя, повышение двигательной активности, ограничение 
потребления с пищей насыщенных жиров и поваренной соли, сохранение 
массы тела в рекомендуемых границах.
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Другой метод в качестве здорового рассматривается такой стиль 
поведения, который приводит человека к желаемой продолжительности и 
требуемому качеству жизни. По мнению И. А. Гундарова и В. А. Палесского: 
“Здоровый образ жизни в принципе не может и не должен быть идентичным. 
Любое поведение следует оценивать как здоровое, если оно ведет к 
достижению желаемого оздоровительного результата” [10,с. 9-11]. Согласно 
утверждению сторонников этого метода, здоровый образ жизни 
определяется, исходя из индивидуальных критериев, личного выбора 
наиболее предпочтительных мер оздоровления и контроля за их 
эффективностью.

Резюмируя вышесказанное можно сказать что, проблема сохранения 
здоровья была актуальной на протяжении всей истории развития мировой 
цивилизации. Конечно, не могли оставаться равнодушными к такому 
положению вещей выдающиеся ученые и педагоги, на что обращали 
пристальное внимание в своих фундаментальных работах, указывая на 
возможность сохранять и укреплять здоровье населения педагогическими 
средствами.
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Балыков Б.А.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселесіне педагогикалық көзқарастардың

дамуы
Мақалада салауатты өмір салтының адамның тұлга ретінде жэне қоғам мүшесі ретінде 

маңыздылыгын көрсететін дэрігерлер, педагогтар, ойшылдар, белгілі философтардың 
көзқарастары қарастырылады. Қазіргі қоғамдағы адами қабілеттіліктің элеуметтік 
ерекшелікгерімен байланысты мэселелеріне айрықша көңіл бөлінеді.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И 
ТЕМПЕРАМЕНТА С ОСОБЕННОСТЯМИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В данной статье раскрывается связь свойств нервной системы и 
темперамента с особенностями поведения личности.

Ключевые слова: личность, темперамент, сила, динамичность, подвижность, 
лабильность, реактивность, активность, процессы торможения и возбуждения, нервная 
система.

С древнейших времен человек задумывался о своей природе, и о том, 
что он собой представляет, какое место занимает в мире, каковы границы его 
возможностей, способен ли он стать господином своей судьбы или обречен 
быть ее слепым орудием. Сегодня проблема человека находится в центре 
внимания многих наук, составляет основу и предмет междисциплинарных 
исследований.
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В настоящее время существует устойчивое мнение, что личностью 
человек не рождается, а становится. С этим согласно большинство 
психологов и социологов. Однако их точки зрения на то, каким законам 
подчиняется развитие личности, значительно расходятся. Эти расхождения 
касаются понимания движущих сил развития, в частности значения общества 
и различных социальных групп для развития личности, закономерностей и 
этапов развития, наличия специфики и роли в этом процессе, кризисов 
развития личности, возможностей ускорения развития и других вопросов. 
Потребности, интересы, идеалы, установки и ценности личности определяют, 
что хочет человек, его способности - что он может.. Тесно связанный с 
направленностью личности, характер человека вместе с тем имеет своей 
предпосылкой его темперамент. Темперамент взрослого человека связан с 
типом нервной системы, последний хотя и определяется наследственностью, 
но не является абсолютно неизменным. С возрастом, а также под 
воздействием систематических тренировок, воспитания, жизненных 
обстоятельств нервные процессы могут ослабеть или усилиться, может 
ускориться или замедлиться их переключаемость.

Основной методический путь в исследовании темперамента 
заключается в сопоставлении данных физиологического и психологического 
исследований.

Действия, поступки, продукты деятельности - это более и менее 
приблизительные копии соответствующих образов, понятий, желаний и т. п. 
Поэтому по действиям, поступкам и продуктам деятельности мы судим не 
только о наличии какого-то желания, чувства, представления , прежде всего,
об определенном содержании этих желаний, образов, понятий, 
представлений, чувств. Истолкование содержания психической деятельности 
является основным, исходным и определяющим в психологическом 
истолковании. Качественные особенности определенных психических 
процессов приобретают конкретное значение лишь в связи с определенным 
психологическим содержанием [1].

Так как каждый человек имеет вполне определенный тип нервной 
системы, проявление которого, т. е. особенности темперамента, составляют 
важную сторону индивидуально-психологических различий. Некоторые из 
сочетаний свойств типа, которые встречаются чаще других или же 
выступают наиболее ярко, и могут, согласно И. П. Павлову, служить 
объяснением той классификации темпераментов, которая известна с глубокой 
древности. А именно: сангвиническому темпераменту соответствует сильный 
уравновешенный быстрый тип нервной системы, флегматическому 
темпераменту -  сильный уравновешенный медленный тип, холерическому 
темпераменту -  сильный неуравновешенный тип, меланхолическому 
темпераменту -  слабый тип нервной системы. Особенности психической 
деятельности человека, определяющие его поступки, поведение, привычки, 
интересы, знания, формируются в процессе индивидуальной его жизни и 
воспитания. Тип высшей нервной деятельности придает своеобразие 
поведению человека, накладывает характерный отпечаток на весь облик 
человека — определяет подвижность его психических процессов, их 
устойчивость, но не определяет ни поведения, ни поступков человека, ни его 
убеждений, ни моральных устоев. Как доказал И. П. Павлов, динамика
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протекания психической деятельности и индивидуальные особенности 
поведения всецело зависят от индивидуальных различий в деятельности 
нервной системы. Проявление и соотношение свойств двух основных 
нервных процессов — возбуждения и торможения — является основой этих 
различий в нервной деятельности. Вместе со своими сотрудниками он выявил 
три основных свойства нервной системы, из комбинации которых 
закладывается тот или иной тип темперамента. Подвижность процессов 
возбуждения и торможения. Баланс, или Уравновешенность. Сила процессов 
возбуждения и торможения. Сила нервных процессов выражается в 
способности нервных клеток переносить продолжительное или 
кратковременное, но очень концентрированное возбуждение и торможение. 
Это определяет работоспособность (выносливость) нервной системы. 
Слабость нервных процессов характеризуется неспособностью выдерживать 
длительное и концентрированное возбуждение и торможение. Таким 
образом, в слабой нервной системе нервные клетки отличаются низкой 
работоспособностью, а энергия их быстро истощается. Но зато такая нервная 
система обладает большой чувствительностью: даже на слабые раздражители 
она дает соответствующую реакцию. Комбинации указанных свойств 
нервных процессов возбуждения и торможения были положены в основу 
определения типов высшей нервной деятельности. Сочетание силы, 
подвижности и уравновешенности процессов возбуждения и торможения 
составляет тип нервной системы.

Представители слабого типа нервной системы не могут выдерживать 
сильные, длительные и концентрированные раздражители. Слабыми 
являются процессы торможения и возбуждения. При действии сильных 
раздражителей задерживается выработка условных рефлексов. Наряду с этим 
отмечается высокая чувствительность (то есть низкий порог) к действиям 
раздражителей. Сильный неуравновешенный тип с преобладанием 
возбуждения. Его нервная система характеризуется, помимо большой силы, 
преобладанием возбуждения над торможением. Отличается большой 
жизненной энергией, но ему не хватает самообладания; он вспыльчив и 
несдержан. Сильный уравновешенный подвижный тип, его нервная система 
отличается большой силой нервных процессов, их равновесием и 
значительной подвижностью. Процессы торможения и возбуждения сильны и 
уравновешенны, но быстрота, подвижность их, быстрая сменяемость 
нервных процессов ведут к относительной неустойчивости нервных связей. 
Поэтому этот человек быстрый, легко приспосабливающийся к изменчивым 
условиям жизни. Его характеризует высокая сопротивляемость трудностям 
жизни. Сильный уравновешенный инертный тип, его нервная система также 
характеризуется значительной силой и равновесием нервных процессов 
наряду с малой подвижностью. Сильные и уравновешенные нервные 
процессы отличаются малой подвижностью. Представители этого типа 
внешне всегда спокойны, ровны, трудно возбудимы. Согласно Теплову, 
можно наметить следующую структуру свойств нервной системы: сила 
(выносливость), динамичность (легкость генерации нервного процесса), 
подвижность (скорость переделки знаков раздражителей), лабильность 
(скорость возникновения и прекращения нервного процесса). Каждое из этих
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свойств может быть различным по отношению к процессу возбуждения и к 
процессу торможения.

По мнению И. П. Павлова, темпераменты являются "основными 
чертами" индивидуальных особенностей человека. Их принято различать 
следующим образом: сангвинический, флегматичный, холерический и 
меланхолический. Французский ученый А. Фулье внес в классификацию 
Гиппократа дополнения на основе изучения интенсивности и быстроты 
реакций. Он выделил: людей чувствительных с быстрой, но малоинтенсивной 
реакцией (ближе к сангвиникам); людей чувствительных с реакцией более 
медленной, но интенсивной (меланхолики); людей деятельных с быстрой и 
интенсивной реакцией (холерики); людей деятельных с медленной и 
умеренной реакцией (флегматики). В настоящее время наука располагает 
достаточным количеством фактов, чтобы дать полную психологическую 
характеристику всех типов темперамента по определенной стройной 
программе. Однако для составления психологической характеристик 
традиционных 4 типов обычно выделяют следующие основные свойства 
темперамента: Сензитивность определяется тем, какова наименьшая сила 
внешних воздействий, необходимая для возникновения какой-либо 
психической реакции человека, и какова скорость возникновения этой 
реакции. Реактивность, характеризуется степенью непроизвольности 
реакций на внешние или внутренние воздействия одинаковой силы 
(критическое замечание, обидное слово, резкий тон - даже звук). Активность 
свидетельствует о том, насколько интенсивно и энергично человек 
воздействует на внешний мир и преодолевает препятствия в достижении 
целей (настойчивость, целенаправленность, сосредоточение внимания). 
Соотношение реактивности и активности определяет, от чего в большей 
степени зависит деятельность человека: от случайных внешних или 
внутренних обстоятельств, (настроения, случайные события) или от целей, 
намерений, убеждений.

Как и любые психические свойства, свойства темперамента, 
представляют собой некоторые потенции, проявляющиеся или не 
проявляющиеся в зависимости от ряда условий. Зависимость проявлений 
темперамента от условий ведет к тому, что люди совершенно различного 
темперамента могут, тем не менее, в разных условиях проявлять очень 
сходные или даже тождественные качественные психические особенности, 
тогда как в одинаковых условиях они проявляют прямо противоположные 
качественные особенности. Свойства темперамента наиболее устойчивы и 
постоянны по сравнению с другими психическими особенностями человека. 
Специальной особенностью темперамента является то, что различные 
свойства темперамента данного человека не случайно сочетаются друг с 
другом, а закономерно связаны между собой, образуя определенную 
организацию, структуру, характеризующую тип темперамента. Как и 
свойства нервной системы свойства темперамента не являются абсолютно 
неизменными. Динамические особенности психической деятельности зависят 
и от эмоций и от воли, т. е. определяются соотношением эмоциональных и 
волевых особенностей. Отличительным признаком свойств темперамента 
является то, что они образуют специфическое соотношение, которое 
характеризует тип темперамента в целом. Это соотношение и есть
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характерный признак, который со времени Гиппократа, лежит в основе 
определения понятия темперамента. В зависимости от этого соотношения и 
каждое отдельное свойство темперамента приобретает специфическую 
характеристику[2]. Свойства темперамента зависят от свойств организма в 
целом. В современной психологии общепризнано, что свойства 
темперамента, могут изменяться в зависимости от условий развития. Так, 
например, Вундт считал, что у одного и того же человека в разное время 
могут проявляться все четыре типа темперамента. Разница между свойствами 
темперамента и другими индивидуально-психологическими особенностями 
может заключаться только в том как, на основе взаимосвязей, условий жизни 
и деятельности складывается та или иная группа индивидуальных 
психологических особенностей. Проблема психологической характеристики 
темперамента в жизненных ситуациях активно исследовалась 
B.C. Мерлиным и его сотрудниками. К конкретным свойствам темперамента
B.C. Мерлин относит особенности эмоционально-волевой сферы: активность, 
сдержанность, эмоциональную возбудимость, быстроту возникновения и 
смены чувств, особенности настроения, состояния тревоги, беспокойства, а 
также ряд других особенностей психики. Свойства темперамента отличаются 
от мотивов и отношений личности и черт характера. Отличается темперамент 
и от способностей, следовательно, т.е. к темпераменту, относятся, прежде 
всего, врожденные и индивидуально-своеобразные психические свойства. У 
одних людей психическая деятельность протекает равномерно, они внешне 
спокойны, уравновешены, даже медлительны, они редко смеются, движения 
скупы и целесообразны. У других людей психическая деятельность протекает 
скачкообразно, такие люди наоборот очень подвижны, беспокойны, 
шумливы, всегда оживлены, следовательно от темперамента зависит характер 
протекания психической деятельности. Различают следующие свойства 
темперамента: скорость возникновения психических процессов и их 
устойчивость (например, скорость восприятия, длительность 
сосредоточения внимания); психический темп и ритм; интенсивность 
психических процессов (например, сила эмоций, активность болевых 
действий); направленность психической деятельности на какие-либо 
объекты, независимо от их содержания (например, постоянное стремление 
человека к контактам с новыми людьми, к новым впечатлениям). Но 
динамика психической деятельности зависит и от других условий (например, 
от мотивов и психических состояний). Если человек заинтересован в работе, 
то независимо от особенностей своего темперамента, он выполнит ее 
энергичнее и быстрее. Свойства темперамента, в отличие от мотивов и 
психических состояний, проявляются одинаково в самых разных видах 
деятельности и при самых различных целях. Например, если у человека 
имеется склонность волноваться перед сдачей зачета или в ожидании старта 
на соревнованиях, то это значит, что высокая тревожность - свойство его 
темперамента [3].

Свойства темперамента проявляются не с момента рождения и не все 
сразу в определенном возрасте, а развиваются в определенной 
последовательности, обусловленной как общими закономерностями 
созревания высшей нервной деятельности, так и специфическими 
закономерностями созревания каждого типа нервной системы. Причина
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индивидуальных особенностей поведения обусловлена свойствами нервных 
процессов возбуждения и торможения и их различными сочетаниями. 
Психологи установили, что слабость нервной системы не является 
отрицательным свойством. Сильная нервная система более успешно 
справляется с одними жизненными задачами, а слабая - с другими. Слабая 
нервная система - нервная система высокой чувствительности, и в этом ее 
известное преимущество. Знание темперамента, знание особенностей 
прирожденной организации нервной системы, оказывающей влияние на 
протекание психической деятельности человека, необходимо преподавателю 
в его учебной и воспитательной работе. Следует помнить, что деление людей 
на четыре вида темперамента очень условно. Существуют переходные, 
смешанные, промежуточные типы темперамента; часто в темпераменте 
человека соединяются черты разных темпераментов. "Чистые" темпераменты 
встречаются относительно редко. На самом деле, давно известна зависимость 
протекания психических процессов и поведение человека от 
функционирования нервной системы, выполняющей доминирующую и 
управляющую роль в организме. Теория связи некоторых общих свойств 
нервных процессов с типами темперамента была предложена И. П. Павловым 
и получила развитие и экспериментальное подтверждение в работах его 
последователей. Свойства нервной системы необходимо изучать с учетом 
особенностей поведения людей в жизненных ситуациях. Природные 
особенности нервной системы могут быть скрыты системой временных 
связей, выработанных в течение жизни. Психическая черта не является 
только врожденной, проявление же свойств нервной системы возможно лишь 
в чрезвычайных условиях, поэтому современные исследования проблемы 
индивидуальных различий направлены на разработку особой системы 
"жизненных показателей", объективно оцениваемых жизненных проявлений 
изучаемых свойств нервной системы. Различия по активности, относящиеся к 
темпераменту, выступают главным образом в следующих формах: 
выраженность самой потребности, тяга быть деятельным (стремление к 
продолжению начатой деятельности; сила напора, энергичность 
производимых действий; выносливость по отношению к напряжению, 
связанному с активностью); разнообразие производимых действий, 
склонность к их варьированию; скоростные характеристики реакций и 
движений (их темп, его нарастание и затухание, резкость и стремительность 
или же замедленность движений).

Динамические проявления активности определенным образом 
обусловлены свойствами типа нервной системы. Так, интенсивность и 
устойчивость активности существенно зависят от силы нервной системы, а 
переменчивость активности и некоторые ее скоростные характеристики -  от 
подвижности и лабильности.

В многочисленных исследованиях, показана важная роль изучения 
типологических особенностей нервной системы и свойств темперамента, для 
научно обоснованного прогнозирования эффективности той или иной 
спортивной деятельности, для объяснения особенности поведения в ситуации 
напряжения, для выбора рационального индивидуального стиля 
деятельности. Отказ от деления типологических особенностей на абсолютно 
«хорошие» и «плохие». Впервые такой подход сформулировал Б. М. Теплов
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на основе связи слабости нервной системы с высокой абсолютной 
чувствительностью. В дальнейшем это положение, свидетельствующее, что 
типологических особенности определяют не столько степень приспособления 
человека к внешней среде, сколько различные формы этого приспособления, 
получило подтверждение в многочисленных исследованиях. Можно 
утверждать, что каждая типологическая особенность в зависимости от 
условий, в которые попадает человек, может выступать в двух качествах -  
как в положительном, так и отрицательном. Например, субъекты с сильной 
нервной системой имеют преимущества в ситуации большого напряжения, но 
проигрывают субъектам со слабой нервной системой при монотонной 
деятельности и при слабых интенсивностью внешних стимулов. Субъекты с 
подвижностью нервных процессов лучше приспосабливаются к 
разнообразной, быстро меняющейся ситуации, но проигрывают в 
монотонной деятельности и в темпах формирования навыков, так как у них 
хуже произвольная память на параметры движений. Отсюда возникает один 
из практических аспектов изучения этой проблемы -  ориентация и отбор 
субъектов для определенных видов деятельности с учетом их топологических 
особенностей.

Решение предыдущей задачи требует соблюдения ряда правил. Во- 
первых, требуется учет не одной какой-либо типологической особенности, а 
их комплекса (силы, подвижности, лабильности, уравновешенности нервных 
процессов, ригидности, тревожности, эмоциональной возбудимости и т.п.). 
Во-вторых, ориентация и отбор должны осуществляться комплексно, с 
учетом психологических, физиологических и морфологических особенностей 
человека. В третьих, наличие определенных типологических особенностей 
(среди спринтеров -  со слабой нервной системой, подвижностью 
возбуждения, преобладанием «внешнего» возбуждения или 
уравновешенностью; среди гимнастов -  с инертностью нервных процессов; 
среди стрелков -  с преобладанием торможения над возбуждением и т.д.) не 
означает, что лицам с не типичной для данной деятельности типологией 
нельзя добиться высоких спортивных результатов. По типологическим 
особенностям нельзя предсказать, будет спортсмен чемпионом или нет, и 
прежде всего потому, что успех и уровень достижений определяются в 
первую очередь социальными факторами.

Оценивая влияние типологических особенностей на эффективность 
спортивной деятельности, следует использовать системный подход, так как 
типологические особенности связаны с различными сторонами личности и ее 
деятельности: мотивами, способностями, устойчивостью к неблагоприятным 
факторам внешней среды, стилем деятельности и т.п. Эти связи 
типологических особенностей не разобщены, а образуют систему, имеющую 
прямые и обратные связи. Определенное сочетание типологических 
особенностей создает склонность к определенному типу деятельности 
(связанному, например, с импульсивностью, быстродействием или, наоборот, 
с медлительностью и размеренностью выполнения действий). Осознание этой 
потребности, правда не всегда отчетливое, побуждает человека к поиску 
деятельности, соответствующей этой склонности. Это же сочетание 
типологических особенностей способствует проявлению (например, или 
склонности к быстрому действию -  проявлению скоростных возможностей),
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а последние обеспечивают высокую эффективность избранного в результате 
склонности вида спортивной деятельности. Эффективность деятельности 
подкрепляет мотив выбора деятельности, превращая его из склонности в 
стойкий интерес. Последний повышает активность занимающегося, что 
приводит к росту достижений.

Следовательно можно сделать выводы, учет типологических 
особенностей важен не только для поиска способных спортсменов, но и для 
закрепления их в составе данной спортивной секции, так как занимающиеся, 
при описанном варианте будут испытывать удовлетворение, как от процесса 
деятельности, так и от его результата (конечно, результат обусловлен не 
только типологическими особенностями, но и морфологическими данными и 
другими причинами).

При выявлении связей типологических особенностей нервной системы 
и темперамента целесообразно руководствоваться правилами:

- изучать связь свойств нервной системы и темперамента с 
особенностями поведения, эффективностью деятельности и т. п. следует не 
только на крайних типологических группах (сильных -  слабых, инертных -  
подвижных, тревожных -  не тревожных и т. п.), но и на индивидуумах со 
средней выраженностью этих свойств, так как изучаемые зависимости могут 
быть различны;

- не следует изучать зависимости на группах только с высокими 
достижениями, принимаемыми обычно за эталон. Следует рассматривать и 
группы с низкими достижениями, ибо последние могут обладать только им 
присущими определенными типологическими особенностями, не 
свойственными лицам, показывающим высокие достижения. Например, 
смелость могут проявлять лица с разными типологическими особенностями, 
исключая сочетания слабой нервной системы, подвижности торможения и 
преобладания «внешнего» торможения, которое присуще только боязливым;

- неправомерно судить по поведению, стилю деятельности или ее 
эффективности о какой-то одной типологической особенности. Один и тот же 
результат (среднего уровня) может быть достигнут за счет разных 
типологических особенностей. Например, терпеливым к утомлению можно 
быть и за счет силы нервной системы и за счет инертности возбуждения. В 
связи с этим используемые на практике различного рода вопросники 
характеризуют личностные и индивидные особенности человека, но не его 
свойства нервной системы. О последних можно судить только при помощи 
инструментальных методик, с помощью которых вскрываются особенности 
течения нервных процессов, а не целостные поведенческие характеристики.
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ПРЕДМЕТНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ

ВОСПИТАНИЮ

Аннотация. В данной статье раскрывается значение предметно-рефлексивного анализа 
как неотъемлемой части педагогической деятельности преподавателя по физическому 
воспитанию, который проводит его, опираясь на свои проективно-рефлексивные способности 
и аналитические, проектировочные и рефлексивные умения.

Ключевые слова: анализ, обучение, процесс, потенциал, рефлексия, исследование, 
формирование умений, личностно- ориентированный подход.

Огромный потенциал физической культуры в системе высшего 
образования не должен ограничиваться только улучшением физической 
подготовленности студентов, здоровья или другими формами двигательной 
активности. Физическая культура - средство развивающего, формирующего и 
совершенствующего воздействия на личность студента и может быть
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направлена на решение ряда психофизических, эстетических, 
гуманистических, творческих задач. Указанный потенциал слабо реализуется 
в практике физического воспитания студентов, его следует расширять и 
культивировать в содержании и построении учебного предмета "физическая 
культура"в вузе[1].

Процесс физического воспитания в вузе построен так, чтобы 
сориентировать студентов на обучение различным двигательным действиям, 
их правильное выполнение для управления физическим развитием. Многие 
студенты проявляют пассивность и неудовлетворенность учебной 
деятельностью на занятиях физической культурой, не умеют использовать и 
развивать свои двигательные и познавательные возможности, на которые их 
ориентирует преподаватель. Отсутствие стремления к активному овладению 
двигательными действиями, повышению психофизических возможностей 
может быть связано с преобладанием на сегодняшний день 
технократического или предметно ориентированного обучения.

В предметно ориентированном обучении в процессе физического 
воспитания слабо учитывается личностное развитие, стремление студента к 
успешности, творчеству, самостоятельности и инициативности выполнения 
задания на занятиях. Дидактические поиски в русле технократического 
подхода: исходят из эффективной репродуктивной деятельности как 
самостоятельной ценности; преимущественно направлены на дидактические 
цели невысокого познавательного уровня; являются личностно 
нейтральными; делают акцент на стандартизированные учебные процедуры и 
предполагают положительный эмоциональный фон.

В предметно ориентированном обучении упор делается все же больше 
на формировании внешнепредметных умений, на обучаемости и на 
упражняемости через многократные повторения двигательных действий.

В настоящее время в физкультурном образовании внимание все больше 
акцентируется на дидактических технологиях в русле личностно 
ориентированного подхода [2]. Одним из важнейших критериев, 
позволяющих судить о реальности образовательного процесса, является 
достижение личностью такого состояния, при котором реализуются ее 
индивидуальные и социальные процессы с «само»-реализацией. Они 
получают отражение в ее самоориентации и самоорганизации, возможно 
полном самовыражении в социокультурной (в том числе физкультурно
спортивной) и профессиональной деятельности, в потребности и 
возможности самопознания и самосовершенствования, в сформированное™ 
развитого самосознания, достижения эффективного самоуправления» 
(М.Я. Виленский).

Организация обучения на основе личностно ориентированного подхода 
означает, что все методические решения преподавателя, например 
организация учебного материала, использование тех или иных приемов, 
способов физических упражнений, должны рассматриваться с позиции 
личности обучаемого, его потребностей, мотивов, опыта, способностей, 
активности, интеллекта и других индивидуально-психологических 
особенностей.

Согласно личностно ориентированному подходу в центре обучения 
находится сам студент, его мотивы, цели, его неповторимый
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психологический склад, то есть студент как личность. Ситуация учения- 
обучения -  это такая ситуация, когда невозможно действовать освоенным 
способом, и поэтому участники процесса (как преподаватель, так и студент) 
становятся восприимчивыми к восприятию нового, к изменению привычных 
форм работы. Если они начинают понимать, что им не хватает своих 
возможностей, средств действий для того, чтобы продвинуться в выполнении 
задания, они настраиваются на освоение новых средств и способов. 
Преподаватель в контексте такого подхода определяет учебную цель занятия 
и организует, направляет и корректирует весь учебный процесс, исходя из 
интересов студента, уровня его знаний и умений. Соответственно цель 
занятия при реализации данного подхода формируется с позиции каждого 
конкретного студента. С целью активизации двигательной активности 
студенческой молодежи и формирования мотивационного отношения к 
физическому воспитанию целесообразно применение личностно 
ориентированного подхода. Его применение необходимо осуществлять с 
учетом физкультурно-спортивных интересов и потребностей занимающихся, 
пола, состояния здоровья, уровня общей физической подготовки, 
мотивационной сферы, а также индивидуальных психологических 
особенностей. Студент рассматривается как активный субъект своей учебной 
деятельности в совместном планировании задач и их решении при активном 
участии всех субъектов образовательного процесса, реализации личностно 
ориентированного подхода и актуализации развития его педагогических 
умений.

Каждый студент в конце занятия должен быть в состоянии ответить 
себе на вопрос, чему он сегодня научился, что он мог сделать еще вчера? Это 
могут быть новые знания, умения, навыки, отношения, состояния и т.д. 
Таким образом, личностно ориентированный подход больше акцентирует 
внимание на формировании личного опыта.

Центральной задачей преподавателя в личностно ориентированном 
подходе является помощь каждому студенту в максимально творческом его 
осмыслении через осознание, восприятие; управление собой как системой на 
занятиях по физическому воспитанию; побуждение к самостоятельным 
поискам, экспериментированию с использованием средств, которые приносят 
удачу; помощи в формировании собственного стиля учебной деятельности, 
развитии теоретического мышления и рефлексивных действиях [3]. 
Системообразующим моментом личностно ориентированного обучения 
является рефлексия. Е.В. Бондаревская, C.B. Кульневич рассматривают 
рефлексию как особый источник знаний, опирающийся на внутренний опыт 
субъекта в отличие от внешнего опыта его ощущений; реализация 
потребностей к самоотчету и самоанализу; осознание того, как человек 
оценивается и воспринимается другими людьми. Личностная рефлексия в 
традиционном понимании — это психологический механизм изменения 
индивидуального сознания. Согласно А. В. Россохину, «личностная 
рефлексия — это «активный субъектный процесс порождения смыслов, 
основанный на уникальной способности личности к осознанию 
бессознательного (рефлексия нерефлексивного) — внутренней работе, 
приводящей к качественным изменениям ценностно-смысловых образований, 
формированию новых стратегий и способов внутреннего диалога, интеграции
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личности в новое, более целостное состояние.» С.Н. Бегидовой, 
К.Я. Вязиной, Т.В. Клюсовой, Б.Б. Косовым, Т.Н. Савинковой и др., 
отмечается, что в процессе обучения особое значение имеет рефлексивное 
осмысление учащимися проделанной учебной деятельности. 
Культивирование в мыслительном процессе рефлексии способствует 
активизации его предметно-операционального плана и оптимизации решения 
творческих задач. Обогащение потребностей познания ведет к расширению 
мотивационной сферы личности, к появлению мотивов творческой 
рефлексивной деятельности, самоактуализации, утверждение достоинств 
личности.

В процессе учебных занятий, в начале формирования двигательных 
действий, саморефлексия зависит, в основном, от оценок педагога. По мере 
же приобретения личного опыта студентом саморефлексия становится все 
более и более внутриуправляемой, произвольной. Поэтому даже 
удовлетворительные оценки педагога не могут поколебать его уверенность в 
себе, своих возможностях. Студенты, которые мало занимаются 
рефлексивным анализом, больше подвержены влиянию со стороны учителя. 
Кроме того, со временем развитие рефлексивного анализа усиливается и 
начинает влиять на учебную деятельность, все больше программирует на 
успехи и неудачу в зависимости от того, как человек себя оценивает. Если 
студент оценивает и анализирует свои умения, действия через отрицательную 
саморефлексию, у него, действительно, не особенно получается. И наоборот, 
важно подчеркнуть, что саморефлексия определяется не только и не столько 
объективным прошедшим опытом, но и субъективной интерпретацией 
прошлых и будущих действий. Отсюда следует, что на саморефлексию 
можно влиять, а значит, можно влиять и на формирование педагогических 
умений студентов в процессе физического воспитания.

Формирование умений предусматривает прохождение нескольких 
стадий. Сначала идёт ознакомление с умениями, осознание их деятельного 
смысла. Затем первоначальное овладение ими ,обычно копирующее 
несовершенные действия. Наконец, самостоятельное осмысление и более 
точное выполнение практических задач и заданий. И, естественно, обращение 
назад (через обратную связь) с целью ее дальнейшего целенаправленного 
совершенствования и корректировки. Следовательно, формирование 
педагогических (предметных) умений должно строиться поэтапно, через 
систему "ознакомление-осмысление-переосмысление", в которой 
немаловажную роль будет играть уровень развитости рефлексивных умений 
учащихся по тому или иному учебному предмету. Здесь студент не просто 
обучается определенным предметным действиям (как объект деятельности), а 
он их осознает, что ведет его к осмыслению конкретных способов 
деятельности, к систематизации, обобщению их, переосмыслению 
ошибочных операций, приемов, что в целом развивает его как личность и 
делает субъектом деятельности.

Эффективное использование предметно-рефлексивных умений при 
обучении студентов педагогическим действиям на занятиях по физическому 
воспитанию возможно только при создании определенного комплекса 
педагогических условий.
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Важнейшими педагогическими условиями для формирования 
педагогических умений являются:

1. Перевод студента из объекта воспитания и обучения в субъект 
самоуправления, опыт личностного роста в присутствии группы и 
преподавателя, что стимулирует дальнейшую работу личности над собой и 
является источником саморазвития, самовоспитания.

2. Применение уровневой дифференциации (программно-целевого 
уровня, организационно -деятельностного, оценочно-коррекционного).

3. Создание ситуаций личностного развития на занятиях по 
физическому воспитанию.

4. Освоение ценностного потенциала физической культуры через 
собственную деятельность.

5. Актуализация развития рефлексивных умений студентов.
6. Готовность преподавателя по физическому воспитанию к реализации 

личностно ориентированного подхода.
В представленной статье мы теоретически анализируем 

операционально-деятельностный уровень, в частности предметно
рефлексивный компонент.

Предметно-рефлексивный анализ занятия - это неотъемлемая часть 
педагогической деятельности преподавателя по физическому воспитанию, 
который проводит его, опираясь на свои проективно-рефлексивные 
способности и аналитические, проектировочные и рефлексивные умения.

Предметно-рефлексивный анализ занятия с его планами и объектами 
может быть соотнесен с различными формами деятельности учителя: 
подготовкой и проведением занятия, его аналитическим разбором, оценкой 
самим преподавателем проведенного занятия.

Умение осуществлять предметно-рефлексивный анализ - высокий 
показатель профессионально -педагогического мастерства преподавателя. 
Оно основывается на предметно-личностной рефлексии, предполагает 
высокоразвитый уровень рефлексивных способностей и соответствующих 
умений. Умение осуществлять рефлексивный анализ в процессе занятий 
должно служить одним из важных показателей профессионально
педагогического мастерства. Ряд исследователей указывают, что до 17% 
учителей способны анализировать процесс занятия и перестраиваться 
соответственно намеченной цели, поэтому данному аспекту педагогической 
деятельности необходимо специально обучать и научно культивировать его в 
высшей школе.

Один из основных способов скорейшего приобретения личностного 
опыта работы - педагогическая рефлексия. Философское понятие рефлексии 
означает процесс размышления человека об изменениях, происходящих в его 
состоянии, способность сосредоточиться на содержании своих мыслей. 
Рефлексия - это не только понимание самого себя, своего внутреннего мира, 
своего отношения к работе, другим людям, того, что происходит в общении с 
другими, но и выяснение того, как он воспринимается и оценивается 
другими, как другие видят его личностные особенности, эмоциональные 
реакции, когнитивные особенности [5-8].

Учебная деятельность как основная область развития рефлексивных 
умений строится на основе создаваемых преподавателем педагогических
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ситуаций на занятиях по физическому воспитанию. Преподавателю 
необходимо начинать занятие проведения с беседы, цель которой выяснение 
эмоционально-волевого настроя, выявление интересов студентов к данному 
занятию; состояния здоровья и др. Только после этого преподаватель может 
строить свои действия и действия студентов. Успех занятия зависит от 
быстрой реакции преподавателя, его умений проанализировать возникшую 
обстановку, сориентироваться в ней, адекватно изменяя план действий.

В процессе физического воспитания для формирования предметно
рефлексивного компонента личности студента необходимо ставить задачи 
воспитания способности организовывать самостоятельную физкультурную 
деятельность (оздоровительную, спортивную, организаторскую и др.), 
закрепления и совершенствования методических и методико-практических 
знаний и умений, обучения способам планирования, контроля и коррекции 
деятельности в области физической культуры.

Мы разделяем точку зрения Н.Е. Щурковой на развитие рефлексии: это 
содействие формированию личности, способной отдавать себе отчет в 
свободном выборе, который она делает, соотнося желаемое и реальное, 
предполагаемое и свершившееся, поступок и его последствия, интересы 
собственные и интересы окружающих [9].

Особую роль рефлексивные действия играют в развитии самосознания 
при общении и взаимодействии с другими людьми в процессе осуществления 
обратной связи. Это позволяет индивиду корректировать свою деятельность 
и общение, произвольно управлять своим поведением. Однако надо заметить, 
что рефлексивные действия являются не только показателем осознанного 
отношения к процессу обучения, но и инструментом, посредством которого 
осуществляется формирование педагогических умений студентов на занятиях 
по физическому воспитанию.

Формирование педагогических умений студентов осуществляется в 
процессе учебной деятельности, при этом решающее значение имеют 
взаимосвязь теоретических и практических действий, взаимодействие 
педагога и студента в процессе освоения предмета. Сначала студенты 
получают представление о влиянии педагогических умений на деятельность 
преподавателя физической культуры. Он объясняет студентам, что 
педагогические умения можно освоить так же, как и физические. Главная 
задача педагога - объяснить студентам важность педагогических умений, их 
способность улучшать результаты деятельности по физической культуре. 
Например, обучая умению концентрировать внимание, необходимо 
объяснить его влияние на формирование физической культуры, на то, что 
овладение способностью концентрировать внимание имеет большое 
значение.

При ориентации студентов на самоанализ педагог побуждает студентов 
к тому, чтобы предметом самоанализа стали их возможности в данной 
деятельности. В процессе самоанализа учащемуся важно показывать его 
актуальные и потенциальные возможности [10]. Надо заметить, что 
предметно -рефлексивный анализ - этот показатель осознанного отношения к 
процессу обучения, являеющийся инструментом, посредством которого 
осуществляется формирование личности и ее способностей к самооценке, 
саморазвитию, творчеству.

159



Жа&ар.шм. <W-1 - 2014

Можно выделить предметно-рефлексивный анализ как особую 
психологическую реальность, суть которой заключается в уникальном опыте 
личностного "осознания - осмысления, переосмысления", переживания, 
оценки, отношения к тому, что связано с деятельностью на занятиях по 
физическому воспитанию .

В заключении статьи хочется отметить, что при изучении особенностей 
формирования педагогических умений студентов на основе предметно
рефлексивного анализа в процессе физического воспитания, важно учитывать 
развитие и формирование различных видов педагогических умений: 
общетрудовых, собственно педагогических, обобщенных, основной 
теоретический, экспериментальный и практический анализ направлять на 
изучение рефлексивных умений в процессе физического воспитания 
студентов вуза. Формирование педагогических умений студентов на основе 
предметно-рефлексивного анализа будет способствовать успешности и 
эффективности обучения на занятиях физической культуры.

В целях повышения успешности и эффективности учебных занятий по 
физическому воспитанию целесообразно обучать, развивать и 
совершенствовать рефлексивные умения студентов на основе обеспеченного 
субъектного взаимодействия преподавателя и студентов, создавать на 
занятиях ситуации успеха.
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Темешев Т.Т., Джумагалиев А.Х.
Студенттердің педагогикалық ұсталығының дене тәрбиесі сабақтарындағы пәндік

рефлексиялық сараптамасы.
Бүл мақалада пәндік-рефлексиялық сараптаманың маңызы, дене тэрбиесі пәнінің 

оқытушысы педагогикалық қызыметтің ажырамас бөлігі екендігін жобаның-рефлекістік 
қабілеті мен үсталығының маңызы анықталады.

Тірек сөздер: сараптама, оқыту, үдеріс, рефлексие, зерттеу, үсталылықты 
қалыптастыру, жеке түлғаның тіл табысуы.

Temeshev T.T., Dzhumagaliev A.H.
Subject- reflexive analysis of pedagogical skills of students in the classroom for physical

education
This article explains the meaning of the subject- reflective analysis as an integral part of the 

educational activities in physical education teacher who spends his relying on their ability to 
projective reflective and analytical, design and reflexive skills.
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personality-oriented approach.
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ТАБИҒАТТАНУ ЭКСКУРСИЯСЫН ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ

Аннотация. Мақалада табиғатта экскурсия жасаудың әдістемелік нүсқаулықтары 
көрсетілген. Сонымен қатар, табиғат аясында түрлі жыл мезгіліне байланысты таныстыру 
шараларының алдыщы шарттары көрсетілген.

Тірек сөздер: экскурсия жүргізуші, табиғаттану, табиғат қоры, орман қоры.

Табиғатта экскурсия жүргізуде экскурсия жүргізуші үшін тэжірибелік 
басшылық эдістемелік өңдеу болып табылады.

Табиғаттану экскурсиясында әдістемелік жүмыс белгіленген үлгіде 
дайындалады. Үлгі ретінде эдістемелік жүмыстың бөлігі келтіріледі.

Экскурсияның сэтті өтуіне, материалды қабылдауга топтың дайындығы 
жоғары мінге ие. Экскурсия жүргізушіге тек қаиа ғылыми біліміи беру емес, 
сонымен қатар осы білімге қызығушылық танытып және оны игеруде 
экскурсанттың психологиясына эсер беруі қажет.

«Орман - біздің байлығымыз» экскурсиясында орман біздің 
Отанымыздың үлттық байлығы, бэріміз оны аялап жэне көбейтуіміз керек 
екендігі көрсетіледі. Экскурсия жүргізуші Қазақстанның орман байлығы 
туралы жалпы мэліметтер, сонымен бірге орман Қазақстан территориясының 
солтүстік, солүстік-шығыс бөлігін алып жатырғандығы туралы ақпарат 
береді. Содан кейін өлкенің табиғи байлығы туралы жалиы мэліметтер 
үсынады. Экскурсия жүргізушінің мақсаты -  орман қорын сақтау бойынша 
қоғамдық істер жасауға, орманды ретсіз кесуге жол бермеуге, адамның 
үқыпсыз іс-эрекеттерінің салдарын анықтауға, экскурсанттардың 
белсенділігін арттыруға шақыру болып табылады.

Табиғаттану экскурсиясын жүргізу кезіндегі дайындықга экскурсия 
жүргізуші топпен алдын-ала кездесіп, «Туризм жэне табиғатгы қорғау», «Табиғат - 
сенің досың» тақырыптарында сүхбат жүргізу кажет. Сүхбатты ғылыми- 
кеңтараған қысқа метражды фильмдерді көрумен жалғастыруға болады [1].
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Бүндай кездесулер экскурсия жүргізушіге жүмыс жасайтын топты тануға, 
оның қүрамын анықтауға, табиғат туралы білімінің деңгейін, экскурсия 
материалын қабылдауға дайындық дәрежесін, қоршаған ортаға қатынасын, 
табиғатгы қоргаудагы қоғамдық тиімді істерге қатысуы туралы білуге 
көмектеседі. Бүдан кейін экскурсия жүргізушіге аталған тақырыпта экскурзия 
жүргізудің рациональды эдістемелік эдісін анықтауға жеңіл бола түседі.

Экскурсанттарды алдын-ала дайындауда табиғатты қорғау туралы 
мазмүнды плакаттар топқа көрсету қажет: «Жасыл досты аялаңдар», 
«Табиғаттың байлығы - халыққа», «Заң бойынша жазаланады».

Экскурсовод экскурсияға дайындық кезінде табиғатта көбірек болып, 
оның процестерін, қүбылыстарын, заңдылығын және өзара байланысын оқу, 
салыстыру, қорытынды жасау сонымен бірге экскурсияда бүл білімді одан эрі 
қолдану керек.

Кез-келген табиғаттану экскурсиясы басталғанда туристке жэне 
экскурсантқа орманда жүріс-түрыс ережесімен таныстырады, өсімдіктер мен 
жануарларға қорғау керектігі ескертіледі. Сонымен қатар, экскурсияға 
қатысушыларына «Табиғатты қорғау туралы жадынама» үйлестіріледі.

Экскурсияның тақырыбы «Орман - біздің байлығымыз»
(автобуспен-жаяу)
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Жадынамада орманда шулауға, қүстардың үясына және аңдардың ініне 
жақындауға, ағашты сындыруға болмайтындығы, отпен мүқият болуға, өртке 
қарсы қауіпсіздік ережелерін сақтауға, «Табиғатты қорғау туралы» заңды 
бүзбауга туристерге үндеу тастап, туған жеріміздің байлығы мен эдемілігін 
аялау көрсетілген. Бүл материалисттік жағдайды аудан, облыс, аймақ, 
республика көлемінде жергілікті мысалдармен нақтылау қажет. Бүндай 
фактілермен қордану үшін эдебиетпен, табиғатты қорғау қоғамының 
жергілікті бөлімінің материалдарымен, сонымен қатар қаланың, ауылдың 
байырғы түрғындарымен, ауданның табиғат тарихымен танысу жэне оны 
байырғы, қазіргі қолдану сипаты, табиғат ресурстарының қарсы жэне оң 
өзгерулеріне мысалдар мен себептерді анықтау қажет болып табылады.

Табиғаттану экскурсиясында объектіні көрсету негізінде табиғат 
объектісімен, көрсету алаңының дүрыс таңдалуымен анықталады. Сонымен 
қатар, қоршаған табнғат кешенін көрсету үшін ең жоғарғы нүктені таңдауға 
тиісті. Бүнда табнғат кешеніне жалпы шолу беріледі. Мысалы, орман біртүтас 
экскурсионды объект ретінде, корсету алаңының бақылау бүрышы 180-200 
тең болуымен біраз жүмыстар қарастырылады. Бүл экскуртанттарға 
орманның үшы-қнырын жэне үлылығын, оның әдемілігін жэне көп түстілігін 
көру мүмкіндігін береді.

Ағаштардың басқа түрлерімен өз алдына объектімен танысу болып 
табылады. Корсету орны болып ағаштың биіктігінен екі екі жарым мэрте көп 
қашықтықта таңдалады, көру бүрышы 450 қүрайды.

Ағашты жалпы шолудан басталады жэне ол туралы қажетті мәліметтер 
хабарланады: атауы, түрі, отаны, өмірсүру уақыты, бніктігі, тамырының 
көлемі және мінездемесі (пирамидалы, қалпақ тэрізді, шар түріндегі, бүйра, 
бүтақтары), өзегінің ерекшелігі мен түсі (тіке, бүтақталған), тамыр жүйесі, 
топырағы, өмір сүру ортасы, жапырақтың қүрылымы, ерекшелігі, оның иісі, 
түсі, гүлдену уақыты, жемістері, олардың реңі, пісу уақыты, ағаштану (оның 
қүрамы, халық шаруашылығында қолданылуы, адам өміріндегі 
маңыздылығы).

Орманға экскурсия жасау кез келген жыл мезгілінде адам денсаулыгы 
үшін пайдалы жэне қызықты. Сондықтандажыл мезгіліне байланысты орман 
экскурсиясын өңдеу беріледі: көктемгі, жазғы, күзгі, қысқы.

Табиғатқа маусымдық экскурсиялардың негізгі нүсқаларына тоқталса, 
жыл мезгіліне байланысты экскурсияға дайындық аймақтың табиғаты туралы 
жалпы мәліметті қана емес, сонымен бірге табиғаттағы маусымдық 
қүбылыстарды белгіленген жыл мезгілінде корсету жэне қарау үшін объектіні 
дүрыс таңдауға терең білімді қажет етеді.

Орманға көктемгі экскурсия -  «Көктеммен кездесу» табиғаттың 
оянуын тамашалауға рүқсат береді. Экскурсия жүргізуші бос жатқан 
топырақтарды, нәзік желімделген жасыл жапырақтарды, бірінші көктемгі 
гүлдерді, ағаштар жэне бүталардың бүршіктерін көрсетуге толық мүмкіндігі 
бар. Экскурсияға қатысушылардың назарын көктемгі жапырақтардың 
сылдырына, орманның шайырлы хош иісін, топырақтың иісін сезінуге 
аударуы керек.

Табиғаттың көктемгі кезеңдерін экскурсия жүргізушіге көрсетуге 
болады: бірінші кезең -  ақ қайыңның шырынның қозғалысы; екінші -
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үйеңкінің, қызылталдың гүлденуі; үшінші- аққайыңның, көктеректің, 
мойылдың, бозқарағанның гүлденуі.

Жазғы уақытта орман пейзажының эр түрлі типтерін есептеп көрсетуге 
болады. Жас талдар жаңа жасыл қылқандармен ерекшеленеді. Қарағайлы 
орман вертикалды күшті жэне сымбатты бейнесімен мінезделеді. Аралас 
орманда агаштардың қүрылымының ерекшелігі жэне жапырақтың формасы 
қарастырылады: дөңгеленген -  көктерек, қылқандары -  қылқан жапырақты 
ағаштар және т.б.

Жазғы экскурсияда тақырыпша ретінде «Орманды өрттен қорғау жэне 
онымен күресу» тақырыпшасын алу болады. Бүл тақырып ормандағы 
өртенген жерлерді және алау жағуға болатын орындарды көрсетумен 
ашылады. Өртенген жерлерді көрсету кезінде адамзаттың үқыпсыздығын 
көрсетіп, орманның өртенуі орман шаруашылығына үлкен шығын 
әкелетіндігін, экскурсияға қатысушылар орманда отпен сақ болуларын 
ескерту қажет.

Күзгі орманға экскурсия кезінде табиғаттағы «Алтын күз» мезгілін, 
толық ашық бояулардың пайда болуын көрсетеді. Экскурсия жүргізуші 
жапырақтың түсінің өзгеру себептерін нақты мысалдармен түсіндіреді, 
экскурсияға қатысушылардың назарын күзгі орманның дыбысына аудартады
-  түсіп жатқан жапырақтың дыбысы, қүстардың жай дауыстарына, 
саңырауқүлақтың иісіне, жерге түскен жетілмеген жапырақтарға, топыраққа 
табиғаттың тамаша қүбылысы -  жапырақтың түсуі - орманның өздігінен 
қысқа дайындалуы.

«Қысқы ертегі» экскурсиясында жердің қармен жабылуы, оның 
орманның жануарлар мен өсімдіктер элеміне эсері, табиғаттағы маусымдық 
өзгерісті, қыстайтын аңдар мен қүстарды көрсету арқылы түсіндіріледі.

Ол үшін орман мекендеушілері туралы білуі керек, олардың мінездері 
мен эдеттерін, оларды бақылауды біліп жэне экскурсияға қатысушылардың 
бақылауын үйымдастыру қажет. Жануарлардың іздері -  орманның ашық 
кітабы жэне ерекше жол сілтеме. Іздер арқылы орманның осы аумағында 
қандай қүс пен аң тіршілік ететіндігін анықтауға, іздердің қайда 
баратындығын, адамзат қыстайтын жабайы аңдарға қандай көмек бере 
алатындығын анықтауға болады. Сонымен қатар, экскурсанттардың назары 
қысқы орманның эдемілігіне, терең эстетикалық сезімін оятатын оның аппақ 
бейнесіне ауады, керемет бейнені кору жэне бағалай білу керек.

Экскурсия кезінде бақыланатын табиғат қүбылысын епті суреттеу, 
эдебиет туындыларынан үзінді негізгі материалдарға қосымша ретінде жақсы 
қызмет етеді.

Табиғат объектісін корсету әдістемесінің ерекшелігі білімнің, 
ақпараттың көзі болып саналады.

Тірі және өлі табиғат объектілері табиғат қүбылыстарымен өзара 
байланысып үздіксіз қимылда болады. Мысалы, ашық-жарық орман қаптаған 
бүлттан түнжырап жэне қараңғы бола бастайды, теңіздің тыныш айдыны 
желдің әсерінен дауыл толқынға айналады. Экскурсия жүргізуші экскурсияға 
қатысушыларға белгілеи жэне корсету керек.

Табиғат объектісін корсету кезінде салыстырудың эдістемелік тэсілдері 
қолданылады (үқсастығы, қарама-қарсылығы, өзгешелігі, биіктігі, үзындығы, 
терендігі, көлемі, мөлшері, түсіне байланысты). Экскурсия жүргізуші алдын-
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ала қай объектіні үқсастығы бойынша, ал қай объектіні қарама-қарсылығы 
бойынша салыстыруға болатындығын ойластырып қояды. Сонымен, орманға 
экскурсия жасау кезінде теректің тамыр діңгегін, көктеректің, май 
қарағайдың тамыр діңгегімен салыстыруға, көктеректің жапырағын 
қайыңның жапырағымен, қарағайдың қылқанын шыршаның қылқанымен, 
ағаштардың кесектерін -  қайыңның, шыршаның, қарағайдың жэне т.б. 
салыстыруға болады.

Гидрологиялық экскурсияларда өзен бассейндерінің үзындығы жэне 
мөлшері бойынша салыстыруға болады. Геологиялық экскурсияда бірнеше 
тау шыңдарының биіктігін, шатқалдың тереңдігін салыстыруға болады. Әр 
түрлі заттарды салыстыру ақпаратты нақты қабылдауға етеді.

Табиғаттану экскурсиясында көруді қайта қүру эдістемелік тәсілі кең 
қолданылады. Теңіз экскурсиясында мынандай тапсырма беріледі: ашық ауа- 
райында биік, аламан дауылмен елестету.

Гүлденген көктемгі даланы бақылап, өзінің ойынан қызған күн мен 
сусыз даланы суреттеу; орман экскурсиясында жасыл, жазғы, шулы 
ормандағы буырқанған өртті елестетіп, өртенген орманнан қалған 
қалдықтарды көрсетіп сурет салу. Бүл эдістемелік тәсіл туристтерге күшті 
эмоцияны шақырып, экскурсантты салынып жатқан суреттің елесіне 
қатысушы ретінде көрсетеді.

Табиғаттану экскурсиясында тек бақылауга болатын экскурсиялық 
нысана бар, ол -  табиғат қүбылыстары (күннің шығуы, өзеннің тасуы, түман, 
бүлттың пайда болуы, кемпірқосақ, атқ), табиғи мекен ету ортасында 
жануарлардың, қүстардың, бауырымен жорғалаушылардың, балықтардың, 
жэндіктердің өмірі мен өлімі.

Бақылауды үйымдастыру арқылы экскурсовод бүл процесті басқарада. 
Экскурсия процесіне бақылау жоспарланған - анықталган жүйе жэне 
бақылау жолы ойластырылган жэне үйымдастырылған; сайланған -  керекті 
объектілер ғана таңдалған; мақсатталған -  танымдық мінездемесі бар; саналы
-  белсенді қабылдау.

Нысананы тандау және бақылауды үйымдастыру кезінде бақылауды 
үйымдастыру жэне бақылау үшін экскурсовод осы жағдайларды қолдануды 
жөн көруі қажет.

Сонымен, шалғында экскурсия жүргізуші экскурсияға қатысушыларға 
жайылым өсімдіктерінің таралуы біркелкі еместігін, микрорельефтің бірдей 
болмауымен түсіндіреді. Жазық жерлер саймен алмасады, жазықтың 
өсімдігінен сайдың өсімдігі жасыл түстің қанығуымен жэне гүлдердің ашық 
болуымен ерекшеленеді. Бақылау мынадай қорытындыға экеледі: бүнда 
эртүрлі микротоиырақ, сайда ылғалды жэне жазықта ылғал аздау, қай жерде 
ылғал мол болса, сол жерде өсімдік ашық және ірі болады. Бүнымен 
өсімдіктің таралуының бірдей еместігін түсіндіруге болады.

Сонымен экскурсия жүргізуші экскурсияға қатысушыларға табиғатта 
барлық элементтер бір-бірімен тығыз байланыста, бір-біріне эсер 
ететітіндігін, өсімдік және жануардың бір түріне тигізілген зиян басқалардың 
өмір сүру жағдайына кері эсерін тигізетіндігін қорытындылап түсіндіреді. 
Сондықтанда, табиғаттың теие-теңдігін бүзбау қажет, табиғаттагы барлық 
тірі жэне өліге бөліміне аялап қарау керек.

Жануарларға бақылау жасау кезінде топ желдің бағыты бақылау 
объекті бағытында болуы керек, себебі басқа иіске өте сезімтал, адамнан 
қорқып тіршілік ету жерін тастап кетуі мүмкін.
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Орнитологиялық экскурсияда экскурсант қүстардың қалай жэне қай 
жерде үя салатындығын, өзінің үрпагын қалай қорғайтындығын, қүстардың 
сайрауын тыңдау, олардың дауысы арқылы анықтауды бақылайды. Сонымен 
бірге, қүстардың үясына жэне аңдардың ініне топты апаруға тыйым 
салынады.

Табиғаттану экскурсиясында фенологиялық бақылауды үйымдастыру 
үсынылады. Экскурсияға қатысушыларға өсімдік жэне жануарлардың 
маусымдық өзгеріске қалай эсер ететіндігін көрсетеді, жыл мезгілдерінің бір- 
біріне әсерін белгілейді. «Қысы жазы қүрылыс», «Қысқы жылылық -  жазғы 
салқын» - осылай халықтық күнтізбеге сэйкес, адамдардың қоршаған ортаға 
ғасырлық бақылауы.

Гүлдену, жемісті көтеру, өсімдіктің өсу мерзімін, қүстардың үшып келу 
уақытын, үя салуын, балапандардың пайда болуын және қүстардың қыстауға 
үшуын бақылай отырып, анықталған жерде табиғаттың жалпы дамуын, 
климаттың тербелісі мен өзгеруін, өсімдік жэне жануар элемінің түрлік 
қүрамының өзгеруін қорытындылауға болады.

Экскурсия кезінде бақылауды үйымдастыру үшін алдын-ала орын 
белгіленіп жэне бақылау объектісі таңдап алынады (аң, қүс). Аңдар және 
қүстар жүріп келе жатқан адамнан қорқады, оны аңдушыға есептейді, 
сондықтанда топты тоқтатып, оларға сөйлемеуге үсыныс жасайды жэне 
жануар өзіне қауіп төніп түрмағандығын көзі жеткенше және 
тынышталғанша күте түруға тура келеді.

Экскурсия жүргізуші гүлдерді көрсетіп түрып көп гүлдер арқылы 
уақытты білуге болатындығын хабарлайды. Бүндай өсімдіктерге итмүрын, 
лэйлек, бақбақ, көкнэр, хош иісті темекі, қоңыраугүл, зығыр, ақ көз шешек, 
өгей шөп, жэне т.б.. Бүл өсімдіктерге бақылау жасау кезінде экскурсовод 
экскурсанттардың көңілін мыналарға аудартады: цикорияның гүлдері сағат 4- 
5-терде ашылып, сағат 15:00 болғанда толықтай жабылады; хош иісті 
темекінің гүлдері сагат 20:00-де ашылып жэне түнібойы ашық болады; ауа- 
райы күнді болған кезде көкнэр гүлінің түйнегі сағат 5:00-де ашылып, егер 
олар жабылса сағаттың 15:00 болғанын көрсетеді.

Өсімдектер тек қана уақытты көрсетіп қана қоймай, сонымен бірге ауа- 
райында болжайды. Мысалы, ленкорандық акация келе жатқан жаңбырдан 
мазасызданады, ал оның қызғылт гүлдері жиырылады. Жауын-шашынның 
алдында бозқарағанның, алтын түсті қарақаттың, жапырағын бүктейді.

Шыбын-шіркейлер, қүстар және сүтқоректілердің де арасында ауа- 
райын болжаушылар бар. Сонымен, шалғында келе жатырып жасыл 
шегірткенің дыбысы шықпаса -  онда жаңбыр болады деген сөз, жаңбырдың 
алдында ормандағы қүстар эн салмайды, ал қарылғыштар жерде жүреді.

Сонымен бірге, жануарлар және өсімдіктерге бақылау жүргізу арқылы 
жаңа қүбылыстар пайда болады. Қоршаған ортаны тереңірек тануға 
қызығушылық пен тілектер көбейеді, оны аялауға үлкен қызығушылық 
туады.

Табиғаттану экскурсиясында барлық заттарды, табиғаттағы процестер 
жэне қүбылыстарды табиғи түрде корсету мүмкін емес, себебі олар дэл 
уақытта болмауы немесе берілген маршрутта болмауы немесе экскурсианы 
көрсетуге арналған орныннан тыс жерде болуы мүмкін. Көктемгі уақытта 
қүстардың эн салуын тыңдай отырып, оны көру қиын, ал қысқы экскурсияда 
қардағы аңдардың ізін жақсы бақылап, ал оларды корсету көбіне бола 
бермейді.
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Табиғаттың эртүрлі қүбылыстарын бақылау мүмкін емес. Бүндай 
жағдайда қосымша көрнекілік материал «экскурсия жүргізуші портфелінен» 
қолдануға болады. Көрнекілік қүрал білімнің қосымша көру қүралы болып 
табылады, олар экскурсияның мазмүнын нақты жэне нық меңгеруге, 
экскурсияға қатысушылардың берілген пэнді терең үғынуға көмектеседі.

Табиғаттану экскурсиясында табиғи, табиғаттағы шынайы заттар, 
сонымен бірге бейнелеу (сурет, фотография, картиналар, макеттер, карталар, 
жоспарлар, сызбалар) жэне дыбыстық, табиғаттағы дыбыстар (теңіздің 
соғылуы, сарқыраманың ағуы, қүстардың эн салуы, аңдардың эңгімелесуі) 
көрнекілік қүрал ретінде қолданылады. Табиғаттану экскурсиясының 
процесінде эн-күй өнімдері, өнер шеберінің орындауындағы шығармашылық 
оқулар, жазбалар қолданылуы мүмкін. Көрнекілік қүралдар экскурсия 
тақырыбына, экскурсанттар тобының жас ерекшелігіне сай жасалады 
(оқушылар, ересектер). Олар жақсы көркемділік ақпараттарға ие болуы керек.

Көрнекілік қүралдарды дайындау үшін жергілікті табиғи материал, 
анықталган тақырыпқа жэне тақырыпшаның мазмүнына жинақталған 
материалдар қолданылады. Бүндай материалдардан өсімдіктен гербариін, 
жемістер жэне өсімдіктер түқымының жинағы, материалдар жэне шыбын- 
шіркейлер жинағы, эртүрлі ағаш түрлерінің бүталарынан үлгілер, 
фотографиямен, картамен, кесте және сызбамен альбомды безендіру болып 
табылады.

Көрнекілік қүралды корсету негізгі әдістемелік тэсіл болып табылады. 
Көрнекілік тәсіл көбіне салыстыру тэсілімен үйлестіріледі. Мысалы, өсімдікті 
ерте көктемде немесе соңгы күзде көрсетіп немесе басқа жыл мезгілінде жэне 
осы өсімдікке толық мінездеме беріп, экскурсовод көрнекілік үшін өсімдікте 
қазіргі уақытта жоқ жемістің гүлін жэне түқымын гербарийден немесе 
жиынан көрсетеді.

Табиғатта экскурсия жасау ой өрістің қайраткерлігін ынталандырады, 
денсаулықты нығайтады, көңіл-күйді жэне еңбек белсінділігін жоғарлатады 
жэне экскурсияға қатысушыларға «жасыл досты» эрқашанда қорғап жэне 
барлық адамзатты қоршаған табиғи ортаны аялау керектігін көрсетеді.
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А. А. Тургумбаев 
Методика проведения природоведческих экскурсий

В статье представлено практическое руководство для экскурсовода при проведении 
экскурсии на природу, предлогается методическая разработка. Методическая разработка 
природоведческой экскурсии составляется по установленной форме.

Ключевые слова: экскурсовод, природоведение, природный фонд, лесной фонд.

A.A. Turgumbaev 
Technique of guided natural history

Input a word in the article a practical guide for a tour guide during excursions into nature is 
methodical development. Methodical development of natural history tour is in the prescribed form.

Key words: guide, natural history, natural foundation, forestry fund.
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THE ROLE OF THE PARTITIVE AND SUBSUMPTION RELATIONSHIPS 
IN CREATING THE PUN

Аннотация. This article is devoted to particularities of using of the partitive and 
subsumption relations in creating the pun in Russian, Ukrainian, English and French. The structure of 
two types of hierarchic relationship of lexis and the links of their components are described. The 
mechanism of creating the language play on the ground of the part-whole and class-subclass relations 
is considered; and the devices which achieve an effect of frustrated expectations are found out.

Key words: partitive relation, holonym, meronym, subsumption relation, hyponym, 
hyperonym, pun, language play, humorous effect, effect of frustrated expectations, double meaning.

As a linguistic phenomenon, pun is universal, existing in all languages. It is 
a joke that can be based on any linguistic device. Considerable attention is paid to 
the means of creating a comic effect. As a rule, devices which are able to realize a 
contradiction, a contrast take place in it. As the contrast is a basis of the mechanism 
of the comic. An effect of frustrated expectations is based on the contrast between 
what we wait and what we hear. This effect forms the basis of the pun. The 
partitive and subsumption relationships can also realize the contrast if the author 
juxtaposes them in one statement. The humorous effect increases by the 
unexpected meaning change of one of the components of the relationship that 
generates an effect of frustrated expectations.

The purpose of the research is to determine the particularities concerning 
the creation of the pun on the ground of the part-whole and class-subclass relations. 
To obtain the purpose, we need to complete next tasks: to consider the phenomena 
of the partitive and the hyponym-hyperonym relationships; to describe the structure 
of two types of relation and the link between their components; to consider the 
comic and the pun, and the role of the partitive and subsumption relations in 
creating the pun.

The characteristic feature of the modern lexical semantics researches makes 
an increased interest to the phenomenon of the pun, that draws attention of a wide 
range of linguists. Researches of V. Sannikov, V. Moskvin, H. Bess, P. Guiraud, 
S. Attardo, S. Mikheikina, L. Osina are a theoretical foundation of the paper. They 
lay down the guidelines in studying the language play.

The systematic approach to lexical semantics researching is important 
considering the fact that the lexical language system is hierarchically organized 
entirety. Its functioning is based on taxonomic semantic relationship [3, 221-222]. 
The part-whole and class-subclass relations are universal and global, they play an 
important role in the world, thinking and language. The hyponym-hyperonym and 
partitive relations are studied in details up to the present moment. They are often
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researched in the context of terminology or foreign languages studies (E. Kottsova, 
E. Materinskaia, M. Van Campenhoudt, A. Condamines, T.Sikorskii, G. Kleiber,
I. Tamba, I. Gridina and others). The role of two types of semantic relationship in 
creating the pun has not been the object of a linguistic research. It makes the topic 
of the article relevant.

The hyponym-hyperonym relation is characterized as the most fundamental 
paradigmatic relation. On the ground of two relations “the lexical units are 
combined in thematic and lexical and semantic groups and fields because of the 
subsumption relation domination” [2, 269]. The partitive relationship is less valid 
but still important. According to V. Gak, there are two types of hierarchy: “to be” 
for the subsumption relation (poodle ^  dog, dog ^  mammal etc.) and “to have” 
for the partitive relation (a man has his hand, a hand has fingers etc.).

We consider the components of the part-whole relationship. There is a 
holonym to define a whole, and a partitive (partonym, meronym) to define a part. 
The part-whole relationship can not be reversible. If X is a part of Y, so Y is a 
holonym of X and can not be a part of it [6] but it can be a partonym of another 
holonym.

To denote the components of the subsumption relation the next terms are 
used: a hyponym (which is more restricted and specific by its extension) and a 
hyperonym or hypernym (which is more large and general). The hyperonymy is a 
subordination of two words, one of them is included entirely the extension of 
another, but it is not comprehensive. The subsumption relation reflects the structure 
of the general in things, logical, classific and arranged aspects are accentuated 
there.

French linguist I. Tamba studies an hierarchic organization of lexis: on the 
basis of the definition, hyponym and meronym represent a relative semantic 
component, which needs their relation with another term. In other words, their 
signified internally deprives of the semantic independence and it places them 
according to hyperonym or holonym. The relationship is usually considered as a 
logical relation of inclusion. <.. .> The relation that combines a whole with its parts 
or hyperonym with its hyponyms, is not relevant as a mean of a relative structuring 
of lexis. It is only inverse relation combining hyponyms with hyperonyms or a part 
with a whole, which can form by itself opened schemes of a lexical organization. It 
is not only hyponym and meronym which are defined as relationships. But they 
forward to different domains and objects which concern the relations that are 
referentially and lexically localized. For example, the opposition between “doigt” 
and “orteil” shows the belonging of two meronyms to holonyms concrete: “main” 
and “pied” which everybody calls up because of their specific naming unit [8].

V. Moskvin ranks the transfer “part ^  whole” to a type of synecdoche 
(totum pro parte for the transfer by the model “a whole instead of a part” and pars 
pro toto for the transfer from a part to a whole). The linguist includes the model 
“from class to subclass” with a figure of intentional uncertainty [4, 546-457].

The components of the hyponym-hyperonym and partitive relationships are 
able to be used in speech, building an hierarchy or separately. In the latter case the 
transfer “class ^  subclass” or “part ^  whole” takes place. Some linguists (among 
them there are linguists from the Liege School and T. Todorov) include these types 
of transfer with a synecdoche. The transfer “class ^  subclass” is called a semantic

169



Ж а & а р .ш м . <W-1 - 2014

or componential synecdoche; the transfer “part ^  whole” is called a referential 
synecdoche. For example,

Давайте no существу. Вот конкретно no этому существу (указывая на 
актера команды) (КВН). The hyperonym “существо” is used instead of the 
hyponym “человек” creating the comic effect.

-  Мені здаетъся, щ оу нас чогосъ не вистачае.
-  Мужиків?
-  Людей! (КВН) Both hyperonym and hyponym are presented in the 

expression and generate the humorous effect by the opposition each other.
In spite of a great number of researches addressed the part-whole and class- 

subclass relationships, we have not found any papers illustrating the link between 
these relationships and the pun.

Most linguists who investigated the comic (H. Bergson, Y. Borev,
S. Attardo, V. Sannikov, etc.) agree that the comic is determined by the opposition, 
incongruity between form and content, appearance and entity. The literal 
interpretation of meanings creates the nonsense, linking of opposites, that 
contradicts a logical connection of things. The contradiction generates ambiguity 
and equivoque that form the basis of the pun. So, pun is a figure of speech which is 
built on a wide range of phenomena (homonymy, polysemy, paronymy, metaphor, 
metonymy etc). It is not limited by its structural parameters and it is used 
intentionally for accentuation of an idea or thought, giving the comic effect and 
transmitting author’s meaning. In the context of linguistics it is a highly difficult 
mechanism. The obligatory condition for creating the pun is the presence of two 
components having a graphic or phonetic coincidence, an associative link between 
them.

Pun, like all the types of comic, is based on the union of incompatibles, 
incongruity, unexpected ideas, and the contrast between two notions that come 
across. The class-subclass and part-whole transfers provide the comic effect just 
through the incongruity between extension and intension. “As a result of a 
coincidence or similarity of external manifestations of semantically different 
language units, a meaning non-differentiation or shifting takes place” [5, 53-54]. 
Pun is built on any device of language play. The partonymy and the hyponym- 
hyperonym relation are able to fulfill the role of the device. To do the pun with the 
part-whole relationship the author needs to create a double meaning of one or 
several components of the relationship. For example,

Счастливым покупателям автомобиля Лада в подарок прилагается 
дополнительный набор свечей. Ну, для того, чтобы в церкви поставить 
(КВН) Pun is built on the shift of meaning of the meronym “свеча” (from the 
special meaning “a spark plug” to the central one “a solid mass of tallow, wax, or 
other fatty substance with an axially embedded wick that is burned to provide 
light”). (www.thefreedictionary.com)

Teacher -  “What is the meaning o f the word ‘matrimony’?”
Willie -  “Father says it isn ’t a word, i t ’s a sentence. ” (Pocheptsov G. G. 

Language and Humour) The comic effect generated by this pun is based on: 1. the 
partonymy “word” -  “sentence”; 2. the double meaning of the holonym “sentence”: 
“a set of words” -  “an inflicted punishment, an indictment”.

Жизнь -  как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка. 
(М. Жванецкий) The partonymy is accompanied by the meaning’s shift of the
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word “крышка” from “a movable cover for the opening of a hollow container (as 
a vessel or box)” to “an end”.

Оголошення. Познайомлюсъ з дівчиною, про себе -  простий як двері, 
один глазок, одна ручка. (КВН) The comic effect is based on the part-whole 
relationship (двері» -  «глазок», «ручка») and homonyms to both of meronyms 
(«глазок», «ручка»).

-  Что ты знаешь! У него печень, почки, селезенка... Весь этот ливер он 
лечит уже шестой год. (М. Жванецкий) The shift of meaning takes place in the 
example: the recited somatic lexis is a part of the lexical-semantic group “the 
names of innards”, and “ливер” is “the heart, liver, lungs, and trachea of a 
slaughtered animal especially as an item of food”.

Quand on est enfant, on n ’a pas de mains, on a des menottes, alors on est 
tres attache a ses parents. (V. Roca) The pun is built on the part-whole relation: 
“enfant” -  “menottes”. The effect of frustrated expectations is based on the 
additional meaning of the word “menottes” (“tiny hands” -  “manacles”).

Предупредили в статистике, что в январе меняется форма отчета. 
На мой вопрос, можно ли его скачать в интернете, мне ответили: “В 
интернете -  нет, а на нашем сайте -  можно”. (http://bash.im/) The comic 
effect is generated by using the holonym “интернет” and the meronym “сайт” as 
antonyms.

The mechanism used in creating the pun by mean the part-whole relationship 
is the same as for the hyponym-hyperonym relation: the presence of a double 
meaning of any component of the relation is necessary.

-  Вам i карти в руки...
A навіщо мені карти? Я  ніколи іх у  руках не тримав. Я  знав, що туз 

вгорі, а шістка -  внизу. Слухайся туза і крий шістку. До речі, ні туза, ні 
шістки я в очі не бачив. Bid туза -  інструкція. До шістки -  наказ. (С. Дудар, 
Клітка) The pun is built on two phenomena: 1. the hyponym-hyperonym relation 
(карти -  туз -  шістка); 2. the metaphorical transfer.

-  В дільничного в Одесі зламалась службова машина, як то кажуть 
«бобік» здох. (KBH) The example demonstrated the using of three devices to 
create the pun: 1. the short title of “міліцейський бобік” -  a patrol-car, usually 
UAZ-469; 2. the subsumption relationship (“машина” -  “бобік”); 3. the literal 
interpretation of the expression “бобік здох”.

He drove his expensive car into a tree and found out how the Mercedes 
bends. (http://www.punoftheday.com) The humorous effect is based on the using 
the hyponym-hyperonym relationship (“car” -  “Mercedes-Benz”) and the 
homophony (“Benz” -  “bends”).

As we can see, the partitive relationship is sufficiently widely used for 
creating the humorous effect. As for the hyponym-hyperonym relation, its role for 
generating the pun is smaller. But both unalloyed types of relationship do not 
guarantee creating the language play, the using of other devices always takes place 
(metaphorization, polysemy, homonymy, literal meaning of a phraseological unit, 
antonymy). The most used model of creating the pun with the partitive or 
subsumption relationship is the shift of meaning of one of the components (using 
lexico-semantic variants of polysemantic word, homonymy or similar-sounding 
words).
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Г.А. Патлач
Каламбур жасауда партитивті жэне род түрлерінің қарым -  қатынас рөлі.

Бұл мақалада каламбур жасауда партитивті жэне род түрлерінің қарым -  қатынас рөлін 
қолданудағы ерекшеліктері қарастырылған(орыс, украин, ағылшын жэне француз тілдері 
материалдарында). Лексикалық единица жэне олардың компоненттері байланысының 
иерархииялық қатынасыныц қүрылымы сипатталады.

Тірек соз: партитивті қатынас, холоним, мероним, род түрлерінің қарым-қатынасы, 
гипоним, гипероним, каламбур, тілдік ойындар, гарыштық эффект.

Г. А. Патлач
Роль партитивных и родо-видовых отношений в создании каламбура

В данной статье рассмотрены особенности использования партитивных и родо-видовых 
отношений в создании каламбура (на материале русского, украинского, английского и 
французского языков). Описывается структура этих видов иерархических отношений 
лексических единиц и связь их компонентов. Исследуется механизм создания языковой игры 
на базе партитивных и родо-видовых отношений и выявляются приемы, довершающие эффект 
обманутого ожидания.

Ключевые слова: партитивные отношения, холоним, мероним, родо-видовые 
отношения, гипоним, гипероним, каламбур, языковая игра, комический эффект, эффект 
обманутого ожидания, двойное значение.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЖАНР «ФЛИРТ»: ЛЮ ДИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

Аннотация. В реферируемой статье рассматривается флирт как любовная игра между 
мужчиной и женщиной. Проанализированы подходы к понятию «игра» в научной литературе. 
Названы компоненты и условия, при которых коммуникативная ситуация «флирт» считается 
успешной. Проанализированы тактики и речевые поступки участников.

Ключевые слова: флирт, поведенческий речевой жанр, любовный дискурс, игра, 
психологические роли.

Игровое начало присуще всем сферам жизни. Игра представляет 
интерес для многих наук: коммуникативной лингвистики, этнолингвистики, 
философии, психологии и пр. Разработкой данной проблемы занимались 
многие исследователи: Л. Витгенштейн, Э. Берн, И. Кант, Й. Хейзинга и 
другие. Флирт как игровая часть любовного дискурса так и не получил 
должного освещения. Это мы связываем с тем, что он относится к интимной 
сфере общения, что затрудняет сбор материала для исследования. Цель 
нашей статьи -  описать ситуацию «флирт» как игру между мужчиной и 
женщиной, которая направлена на создание многозначной, привлекающей 
внимание адресата ситуации.

Й. Хейзинга даёт классическое определение понятия «игра» -  «некая 
свободная деятельность, которая может захватить целиком играющего, 
протекающая в определенном пространстве и времени, стремящаяся 
окружить себя тайной и подчеркнуть свою инакость» [7, с. 27]. Ф. Бейтендейк 
рассматривает любовную игру как «чистейший образец всех игр, в котором 
яснее всего проявляются игровые признаки. Динамические элементы как, 
создание препятствий, неожиданные поступки, обманное поведение, 
возникновение напряженных моментов, он относит к flirtation» [7, с. 55-62].

Обратимся к данным словарей: флирт -  это 'ухаживание, кокетство, 
любовная игра’ [4, с. 240]; 'своего рода любовный спорт, состоящий в 
кокетливом заигрывании со стороны молодой девушки или молодого 
человека’ [5, с. 150]; 'мимолётная любовная связь, любовная игра, 
ухаживание, кокетство’[3, с. 299]; 'playful behavior intended to arouse sexual 
interest’ [8]. Как видим из толкований, в определении даны компоненты 
концепта «игра».

Любовной игре свойственна театральность. И. Гофман подчеркивает, 
что перед мужчиной женщина всегда находится в состоянии презентации. 
Благодаря мимике, жестам, тональности голоса, походке, а также вербальной 
дуэли она окружает себя флёром, тайной, разыгрывает спектакль [2].

А. Вежбицкая называет следующие компоненты игры: 1) человеческая 
деятельность (в игры играют только люди), 2) длительность, 3) назначение:
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удовольствие, 4) выключенность из реальности, четко определенная цель,
6) четко определенные правила, 7) непредсказуемый ход событий [1, с. 213].

Флирт как любовная игра присущ только людям и представляется 
особым видом социальных отношений, направленных на привлечение 
сексуального внимания понравившегося объекта. Приведет ли флирт к 
постели или нет, в конечном итоге -  это уже другой вопрос.

Флирт считается начальным этапом ухаживания (по Д. Л. Колоян), 
прелюдией к чему-то большему (по В. Дементьеву). Как способ привлечения 
внимания мы встречаем флирт и в ситуации знакомства:

П: Девушка, подскажите, как переводится :”I  want you”?
Д: Я  тебя хочу!
П: Что, прям здесь?
(из 500 первых фраз при знакомстве, 40 первых диалогов)
Девушка воспринимает данный квеситив как запрос информации («как 

переводится.») и дает непосредственный ответ «Я тебя хочу». Однако 
молодой человек подменяет аргумент, воспринимая слова буквально, и 
теперь ответственность за слова ложится на девушку: «хочешь прям здесь?». 
Данный пример можно рассматривать как скрытую трансакцию: в начале 
диалога создается впечатление, что его ведут два Взрослых, однако 
последняя реплика показывает истинность Дитя (согласно Э. Берну, 
настоящая игра начинается, когда в ней участвуют Дети).

П: Девушка, вы туфельку не теряли?
Д: ??? Нет ... Какую?
П: Хрустальную...
Д: Нет ...
П: Жаль, а так на Золушку похожи!
(из 500 первых фраз при знакомстве, 40 первых диалогов)
Игра во флирте строится на эффекте неожиданности. При вопросе о 

туфельке девушка не сразу может восстановить подтекст (какая туфелька, 
чья?). И только прецедентное имя Золушка и слово хрустальная наталкивают 
на мысль о произведении Шарля Перро. В заключительной реплике молодой 
человек делает непрямой комплимент, сравнивая девушку с героиней сказки, 
а себя -  с принцем.

П: Привет. На что сдала секс?
Д: ??? (улыбка)
П: Значит не сдала, хочешь- помогу.
Д: Ну давай...
П: Ок, где будем заниматься?
Д: Пошляк! (собраласьуходить)
П: Открою страшную тайну: Секс - это Социально-Экономическая 

Статистика.
(девушка смеется)
(из 500 первых фраз при знакомстве, 40 первых диалогов)
Успех в коммуникативной ситуации «флирт» зависит от степени 

косвенности. Прямые речевые акты, например предложение секса 
незнакомцем, воспринимаются как оскорбление, поэтому молодой человек 
шутливо обыгрывает это слово, выдавая за аббревиатуру («социально
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экономическая статистика»), заставляет девушку рассмеяться, снимая тем 
самым внутренний барьер.

Игра-флирт имеет двойственный характер и осуществляется на грани 
реальности и ирреальности, поскольку выступает как действие в мире 
реальном и игровом [6]. Любовная игра имеет своё игровое сообщество, 
которое состоит из актера и зрителей, потому что игра всегда предполагает 
другого [7, с. 26]. Коммуникативный успех зависит от того, насколько 
зритель может включиться в ситуацию общения и подыграть.

- Надо же, Фелиция! Такси? Телефон здесь!
- К  черту!
- Не ругайтесь!
- К  черту! Что естественно для мужчины, в том осуждают 

женщину! Говорят, Дон Жуан, но нимфоманка; напористый, но 
приставучая. У женщины связаны руки... (показывает перекрещенные 
кисти).

- Но не язык...
- Предлагаю Вам игру. Я  мужчина, а Вы -  женщина и я  у  Вас дома

(берет шляпу, выходит).
- (стук в дверь через пару секунд) Я  мужчина. Ну что, детка 

(закуривает), Прячешься? Бросила меня одного?(пускает дым в лицо).
- Месье, я  позову маму! Мама!!!
- Моя куколка, не нужно бояться, ты красивая. У тебя глаза, как 

звезды (наступает, толкает на кровать).
(к/ф «Медведь и кукла»)
Смысл сцены таков: молодая героиня Бриджит Бардо Фелиция 

привыкла покорять сердца мужчин. Однажды она врезается в автомобиль 
виолончелиста Гаспара. Но мужчина остается равнодушным к ее чарам, 
поэтому девушке приходится прибегать к различным хитростям, чтобы 
обратить на себя внимание. Фелиция всеми правдами и неправдами 
добивается того, что оказывается в доме у Гаспара. Теперь ее цель -  
растопить сердце мужчины.

Эго-состояние Фелиции -  природное Дитя. Она ропщет, что мужчинам 
позволено намного больше, чем женщинам: мужчины могут ругаться, они 
самцы и сами должны добиваться расположения женщины, завоевывать ее 
внимание и сердце. Не добившись успеха с помощью женских чар, девушка 
предлагает собеседнику поменяться местами. Правила игры таковы: она -  
мужчина (соответственно, данная биологическая роль дает ей большие 
преимущества), а Гаспар -  женщина. Изменение ролей мы наблюдаем не 
только на уровне действий (зажженная сигарета, дым в лицо, толчок 
кровать), но происходит и подмена на уровне лексики: использование слов 
разговорного стиля детка, куколка, не нужно бояться (тактика заверения в 
своей надежности), сравнение глаза, как звезды (тактика «комплимент»). 
Мужчина же, включившись в игру, выбирает тактику жертвы «Я позову 
маму! Мама!!!». В эту игру играют два природных Дитя.

Цель игры во флирте -  развлечься, получить удовольствие от общения. 
Как и все игры, она носит эстетический характер: должна быть красива и 
располагается на территории эстетического, что объясняется стремлением 
творить, объединяет игру с различными видами искусства [7, с. 24].
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(Фелиция, так и не добившись желаемого, собирается уезжать домой 
от Гаспара. Но внезапно она передумывает и прячет ключ в кармане) :

- Поломка!
- Сейчас посмотрю! (Гаспар открывает капот автомобиля)
- Я  бы не там искала поломку.
- А где?
- В траве. Я  бросила туда ключ!
- Что ж, ... поищу его в траве!
- Не найдете!
- Найду!
- Нет, я  его найду! А  когда найду, то проглочу!
(к/ф «Медведь и кукла»)
Коммуникативный контекст данного сценария можно описать 

следующим образом. Эго-состояние природного Дитя-женщины 
предполагает, что мужчина будет играть роль заботливого Родителя: 
«поломка -  сейчас посмотрю; я бросила ключ в траву -  поищу его». Игра 
строится по принципу: я слабая, а ты сильный, ты должен защищать меня и 
выполнять все мои капризы. Речевой акт констатив «я бросила туда ключ», 
выполняет функцию скрытого вызова, приглашения к игре: ‘обрати на меня 
внимание, ты мне симпатичен как лицо противоположного пола’. О скрытых 
интенциях -  желании остаться -  говорит шутливая реплика «когда я найду 
ключ, то проглочу его».

- Куда Вы пошли?
- К  себе. Хватит надо мной издеваться!
- Пешком?
- У меня машина спрятана!
- Без ключа!
- Много Вы понимаете! (Фелиция достает ключ из кармана)
- Значит, Вы его не выбросили?
- Выбросила, но (кокетливо) он меня любит и вернулся на 

маленьких ножках...
(к/ф «Медведь и кукла»)
В обозначенной коммуникативной ситуации обыгрывается еще одна 

тактика природного Дитя: «Я обиделась». Иллокутивная сила эмотива «еду к 
себе: хватит надо мной издеваться» в данном примере выдает 
противоположное желание: ‘сделай все, чтобы я осталась’. Комический 
эффект ситуации возникает в конце диалога, когда обнаруживается якобы 
пропавший ключ в кармане у Филиции. Речевая игра строится на 
персонификации, т. е. оживлении «ключа, который вернулся на маленьких 
ножках». Любопытным кажется употребление вместе с подлежащим «ключ» 
сказуемого «любит». Имплицитный смысл данной фразы в том, что даже 
ключ любит девушку и возвращается к ней, а молодой человек по-прежнему 
не обращает на нее внимания.

- Иван, замри. Ты мог бы зарабатывать, позируя для модных 
журналов. Жаль, что ты богат ... (Фелиция садится в машину). Спасибо, 
что приехал.

- Ты удивлена? (Иван целует девушку)
- Это уже слишком! Ты же знаешь, я  ненавижу мяту!
(к/ф «Медведь и кукла»)
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Обращение к бывшему мужу Фелиция строит на основе непрямого 
комплимента как составляющей субжанрового пространства флирта. Модели 
для глянцевых журналов выбираются с учетом роста, веса, комплекции. 
Соответственно, Иван подходит по всем параметрам, но он богат, поэтому 
это ему не нужно. Комичность ситуации возникает из-за того, что в фокусе 
внимания девушки не поцелуй как факт, а то, что мужчина жует мятную 
жевательную резинку.

Подводя итоги, мы можем сказать, что флирт -  любовная игра с 
элементами эротизма. Это игра в «незаправду», которая может полностью 
захватить играющих. Флирт всегда имеет игрока и зрителя. Успех в 
любовной игре зависит от того, насколько точно зритель может 
прочувствовать скрытые интенции говорящего и подыграть ему, а 
говорящий, в свою очередь, выразить косвенно свои желания. В любовной 
игре партнеры находятся в психологическом эго-состоянии природного Дитя.
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Е. Н. Гармаш
Мінез-құлық сөйлеу жанр «ФЛИРТ»: Адамдық аспект.

Бұл мақалада флирт эйел мен ердің арасындағы ғашықтық ойыны ретінде 
қарастырылады. Ғылыми әдебиетте «Ойын» түсінігіне көзқарас талданған. «Флирт» 
коммуникативті жағдайы сәтті деп санауға болатын компоненттері мен шарттары аталған. 
Қатысушылардың тактикалары мен сөйлеу әрекетгері талданган.

Тірек сөздер: флирт, мінез-құлық сөйлеу жанр, ғашықтық дискурс, ойын, 
психологиялық рөлдер.
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Garmash Helen 
Behavioural speech genre «flirtation»: game aspect

In the reviewed article flirtation is considered as love game between a man and a woman. The 
approaches to the concept "game" in scientific literature have been analysed. The components and 
conditions under which the communicative situation «flirtation» is successful have been named. The 
tactics and speech acts of participants have been analysed.

Key words: flirtation, behavioural speech genre, love discourse, game, psychological roles.
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ТІЛІМІЗДЕГІ ЖАРГОН МЕН АРГО Қ¥БЫ ЛЫ СТАРЫ  ТУРАЛЫ

Аннотация. Бұл мақалада қазақ тіліндегі жаргон мен арго құбылыстары туралы, 
олардың тіліміздегі көрінісі, қолданылуы, маңызы, тақырыптық топтары мен ерекшелікгері 
туралы айтылады.

Тірек сөздер: Жаргон, арго, сленг, лингвистика, лексика, диалект, фразеологизм, 
фразема, сөз.

Тіліміздің лексикасының пассив қабатына жататын ерекше 
тақырыптардың бірі ол тілдегі жаргондар мен арго қүбылыстары. Қазақ тіл 
білімінде, кейбір зерттеулерде азды-көпті айтылғандары болмаса, бүл 
тақырып арнайы ғылыми-зерттеу еңбектерінің толық нысаны болмағаны 
белгілі. Тіліміздегі жаргон мен арго қүбылыстарын элі де болса заман 
талабына сай зерттеу қажеттігі бар. Көптеген галымдардың гылыми 
пікірлеріне қарамастан, тіліміздегі жаргон мен арго қазақ тілінде зерттеу 
обьектісіне айналган жоқ, жекелеген еңбектерде бірен-саран теориялық түрде 
айтылып, қарастырылып кеткендері болмаса, нақты осы тақырып туралы 
қомақты зерттеулер жоқтың қасы. Сондықтан тілдегі жаргон мен арго 
қүбылыстарын зерттеу қазақ тіл білімі, лексикология гылымы үшін маңызды 
зор болмақ. Жалпы тіл біліміндегі жаргон мен аргоның тілде қарастырылуы 
XX гасырдың 20-шы жылдарынан бастау алады, сол уақыттардан бері біраз 
мезгіл өтсе де тілдегі бүл қүбылыстар элі толық қарастырылып бітті деп 
толық айтуга болмайды. Негізінен орыс тіл білімінде бүл жақсы дамып, 
зерттеу нысанына айналган. Жаргон мен арго қүбылыстарына орыс тілінен 
мысалдарды көптеп келтіруге болады. Бүгінде тілдегі белгілі бір топ өкілдері 
қолданылатын жаргон-арго сөздерді жинақтап, оларды жіктеу, өз тілімізден 
мысалдар келтіріп оларды тілдік түргыда талдау қажет-ақ. Тілдегі жаргон- 
арго қүбылыстарын өз алдына жүйелеп зерттеу -  оларды бүтіндей бір тілдік 
қүбылыс ретінде қарастыру болып табылады. Себебі бүл тілдік 
қүбылыстарды тілдің ажырамас бір бөлшегі ретінде танып, оларды тілдік, 
түлгалық жақтарынан саралайтын мезгіл келді.

Жаргон (франц. сөзі iargon «қүпия тіл») - жалпыхалықтық тілден 
өзгеше, шагын гана элеуметтік топтарга қызмет ететін, белгілі бір топтың 
арасында гана қолданылатын, сол топтардың қажетіне, үнатуына сай келетін, 
эдеби нормадан тыс, арнаулы сөздері мен сөйлемшелері. Жаргон -  шагын 
элеуметтік топ қолданатын, ешқандай тілдік дербестігі жоқ жалпыхалықтық
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тілдің бір тармағы. Тілдің лексика саласында үрылар жаргоны, дворяндық 
жаргон, мектеп, оқушылар жаргоны, студенттер жаргоны, солдаттар жаргоны 
сияқты т.б. бірнеше түрде кездеседі. Жаргонның жалпыхалықтық тілден 
айырмашылыгы оның лексикасы мен фразеологиясында. Жаргон аргомен 
магыналас, оның аргодан айырмасы ол жагымсыз (қорлау, жақтырмау) 
үгымда қолданылады.

Арго (франц. сөзі argot «қүпия сөз») - адамдардың белгілі бір 
элеуметтік жэне кэсіби шагын топтарына гана түсінікті болатын, жалпы 
халыққа түсініксіз шартты (сөздер) тіл. Мэселен, үрылар мен саудагерлердің, 
оқушылар мен спротшылардың, эскерлер мен дәрігерлердің т.б. жасанды тілі. 
Арго халықтың сөйлеу тілінен ерекше жэне сөз орамдарымен ерекшеленеді; 
өзіне тән фонетикалық жүйесі, грамматикалық қүрлысы болмайды; өзіндік 
сөз жэне сөз орамдарының жалпы халық тілінде баламасы болады. Арго 
кейде жар гонга синоним ретінде де қолданылады. Қазақ тіл білімінде арго 
жете дамымаган. Арго кейбір элеуметтік ортада немесе топтардың тілінде 
кездеседі. Мүнда жалпы халықтық сөздер шартты түрде эдейі, мақсатты 
бүрмаланып алынады. Жаргон үстем таптың жогаргы топтарына тэн болса, 
арго төменгі элеуметтік топтарга тэн болады. Жаргон, арго - кейбір 
элеуметтік топ өкілдерінің «өз сөздері мен сөз тіркестерін, сөйлемшелерін» 
өздерінен басқа жүрт түсінбесін деген мақсатпен қүрастырып алган жасанды 
тіл. Негізінен олар шагын элеуметтік топтарга қызмет етеді, сол топтардың 
мүддесіне сай келеді. Мүндай сөздер мен сөйлемшелерді кейде «таптық 
диалект» деп те атайды. [1] Жаргон мен арголар эдеби тіліміздің нормасына 
жатпайды. Олар ауызекі тілде, көркем шыгармаларда кейіпкерлердің сөзінде 
арагідік кездесуі мүмкін. Жаргондар көбіне дворяндық аристократия мен 
буржуазияның жогаргы топтары арасында қолданылган. Жаргондардың өз 
алдына жеке сөздік қоры, грамматикалық қүрлысы жоқ. Бірақ 
жалпыхалықтық тілдегі сөздерді өз мақсатына қарай магынасын өзгертіп, 
басқаша түрде қолданады. Қазақ тілінде шын мэнінде жасанды «тіл» 
дэрежесіне жеткен жаргон, арго болган жоқ. Бірақ эр кезде элеуметтік ортада 
пайда болып, қазір біржола жойылып бара жатқан кейбір жаргондық, 
арголық сипаты бар сөз бен сөйлемдер болды. Ондай жаргондық тілдік 
элементтерге, мысалы, бүрынгы үстем тап өкілдерінің, қожа-молдалардың 
тілінде кездесетін жалпыхалықтық сипаты жоқ, түсініксіз сөздер мен сөз 
тіркестерін жатқызамыз. Жаргондарды қолданушылар, соган орай жаргонның 
түрлері көп: буржуазиялық жаргон, дворяндар жаргоны, әскери жаргон, кеңсе 
жаргоны, аралас жаргондар т.б. Осыларга сай жаргондық тізбектер, 
жаргондық қолданыстар, жаргондық идиоматика, жаргондық лексика, 
жаргонизм сияқты сөз тіркестері қолданыла береді. Бүлардың ішінде аралас 
жаргондар - креоль тілдері деген үгымга, ал жаргонизм - агылшынның 
сленгіне жақын. Мэселен, орыс жаргондарында «отлично, прекрасно» 
сөздерінің орнына «законно, шикарно, клево, шик» деп қолданыла береді, 
т.с.с. [2]

Жогарыда айтып өткеніміздей, жаргондар шагын әлеуметтік топтарда 
қолданылатын жеке дербестігі жоқ халықтық тілдің бір кішкене тармагы гана 
дедік. Олар үрылар жаргоны, дворяндар жаргоны, мектеп жаргоны, эскерилер 
жаргоны т.б. түрінде кездеседі. Жаргоның жалпыхалықтық тілден 
айырмашылыгы оның лексикасы мен фразеологиясында. Жаргон аргомен
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мағыналас, оның аргодан айырмасы жарго жағымсыз (қорлау, жақтырмау) 
үгымында қолданылады. Мысалы: супен (сүйкімсіз), ылай, көк мойын, ащы 
(арақ), телик (теледидар) т.б. Аргоның жаргомен үқсас жері де, 
айырмашылығы да бар. Аргода да жаргон сияқты жалпыхалықтық сөздер 
шартты түрде эдейі бүрмаланып айтылады. Солай бола түрса да аргоны 
жаргонмен шатастырмаймыз. Жаргон үстем таптың жогаргы топтарына тэн 
болса, арго төменгі элеуметтік топтарга тэн. Арго жасырын эрекетті, қүпия 
сырды бүркемелеу мақсатынан туган. Сол үшін халық тіліндегі жалпыга 
түсінікті сөздер басқа магынада эдейі бүрмаланган. Мысалы: үры - қарылар 
мен саудагерлердің тілінде кездесетін - апсар-жапсар (үрланган нэрсе 
жапсарда түр), үй таза ма? (үйде кісі жоқ па?), шіріңкене (дәнекерші 
саудагердің алатын ақысы) т.б. сөздер мен сөз тіркестерінің арголық сипаты 
бар [2].

Жаргон мен аргоның зерттелу тарихы XX гасырдың 20-шы 
жылдарынан бастау алады. Алгаш көңіл бөліп, зерттеу жүргізгендердің 
қатарынан орыс галымдары В.А.Хомяков («Введение в изучение сленга - 
основного компонента английского просторечия», Москва, 1928), 
Е.Д.Поливанов («Стук по блату», Москва, 1931), Д.С.Лихачев («Черты 
первобытного примитивизма воровской речи», Москва, 1935),
В.М.Жирмунский («Национальный язык и социальные диалекты», Москва, 
1936), В.Ф.Трахтенберг («Блатная музыка - жаргон тюрьмы»), 
Г.А.Судзиловский («Сленг - это что такое?», Москва, 1973), Л.И.Скворцев 
(«Литературный язык, просторечие и жаргоны в их взаимодействий», 
Москва, 1977), Е.Г.Борисова («Современный молодежный жаргон», Москва, 
1980), Судзиловский Г.А. (Сленг -  что это такое? Москва, 1973), Чикобава 
А.С., Дцута Д., К.Косцинский, агылшын галымдары: Л.Блумфилд, М.Фасмер, 
А.Скит т.б. еңбектері ерекше орын алады. Алдымен, «жаргон», мен «арго» 
терминдерінің магынасын ашатын болсақ, «Қазақ тілі» сөздігінде анықтама 
былайша берілген:

«Арго-лингв. адамдардың белгілі бір элеуметтік жэне кәсіптік шагын 
топтарына түсінікті тіл. Жаргон - белгілі бір топтың арасында қолданылатын 
эдеби нормадан тыс сөздер...» [3]. Д.Э.Розенталь -  М.А.Теленкованың 
қүрастыруымен шыгарылган «Справочник лингвистических терминов» 
сөздігінде:

«Арго - язык отдельных социальных групп, сообществ, искусственно 
создаваемый с целью языкого обособления. Школьное арго, Студенческое 
арго, Спортивное арго, Арго картежников, Воровское арго. Жаргон - то же, 
что арго, но с оттенком унижения ...» - деп көрсетілген. Ягни, жаргон мен 
арго синоним ретінде қарастырылады [4]. Лингвистикалъщ энциклопедиялъщ 
сөздік аргоны - белгілі бір нәрсені жасыру мақсатынан туган, әлеуметтік 
топқа қызмет ететін шартты тіл ретінде, ал жаргонды - кэсіпке байланысты 
туындаган қүпия тіл ретінде қарастырады. Арго - термині көбіне-көп тар 
магынада, мәселен үрылардыц бір-бірімен қүпия сөйлесуі кезінде 
қолданылады. Аргоныц негізі - қүрамына шет тілі элементтерін қосатын 
арнаулы сөздіктер, сыгандардыц, немістердіц, француздардыц қазақ, орыс 
тілдерінде көрініс тапқан сөздері бүган мысал бола алады [4].

Қазақ тілінде жаргондық, арголық сипаттагы сөздер де сленгтер 
кездеседі ме деген сүраққа, келер болсақ эрине, ондай элементтер бар, орыс
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тіліндегідей көп болмағанымен біраз кездеседі деп айтуға болады. Орыс 
тіліне еліктеуден туды ма, ол жағы белгісіз, қазақ тілінде де кездесетін 
жаргондар орыс тіліндегідей көп болмаса да тілімізде бар, кездесіп отырады.

Жаргондар ішінде жастардың жаргондары мынадай мағынада көптеп 
кездесіп, қолданылады:

- қүлақтан тебу, қүлақтан ілу - өтірік айту, - қүлаққа лапшаны ілу -  
алдап кету, - духы жетпеу -  батылы жетпеу, - духын көтеру -  мақтау, - базар 
жоқ, эңгіме жоқ -  келісу, - лақтырып кету -  алдау, сөзіне түрмау, - сүйке -  
соқ, қарамай бас деген мағынада, - сүпен -  сүйкімсіз, - бухат ету -  арақ ішу, 
мае болу, - косяк болу, косякқа кіру -  үсталу, - шатыр кету - әр нэрсені айту, 
немесе мае болу, - шатырынан су кету -  қорғаушысының қолынан келмей 
қалуы, - туып кел -  тауып бер.

Мысалы: Жастар тілінде «Менде ақша жоқ...» десе, «Ештеңе білмеймін, 
туып кел» сияқты жауаптар болуы мүмкін.

- Демал - эуре болма, - зима -  кіріспе, қысып отыр, - өшіп қал -  үніңді 
шығарма, - өшіп қалды -  жеңілді, - өшіп отыру -  мае болып отыру, - қораға 
кіру -  жүмыстар туындап қалу немес қиын мэселе болды, басы бәлеге тап 
болу, -қораға тығу -  біреулерге қиын шарт қою, қора -  косяк, - бітіп отыру -  
көңіліне тию, Мэселен: «Анар маған ренжіп, бітіп отыр».

- Дем ала алмай отыру -  менсінбеу, - қуу, лағу -  босқа сөйлеу, - прикол 
үстау -  мазақ ету, - балта, облом - өтірігінен үсталу, - шелек болу -  
мақтағанға дандайсу, - көтені шелектей болу -  дандайсу, - қадап кету, 
жыртып тастау -  үру мағынасында, - шайнайтын бірдеңе сүрау -  тамақ сүрау,
- асқазаны айқайлау -  қарны ашу, - қақпай қалу -  түсінбеу, - тиын -  ақша, - 
асқазанның эңгіме айтуы -  қарын ашу, - техас -  оңтүстік, шымкенттік, - 
танкісі -  қорғаушысы, сүйреушісі, - молодой - эскердегі, жатақханадағы 
алғашқы курс солдаттары немесе студенттері, - зачетка -  сынақ кітапшасы, - 
универ, корпус -  университет, - шпор -  шпаргалка, - самса -  бірінші курс 
студенттері, - перваш - бірінші курс студенттері,- инкубатор -  жатақхана, - 
телик -  теледидар. Ол инкубаторда түрады екен.

- Шарга -  колледж, училище, тагы сол сияқты жаргондық сипаттағы 
сөздер мен сөз тіркестерінің бэрін біз жаргонның стиляждық формасына 
жатқызамыз. Кейбір сөздердің магынасы толық түсінікті болу үшін көпшілік 
студенттің университеттен тыс аймақта (мәселен, жатақханада) 
қолданылатын сөз тіркестерін үсынуды жөн көрдім:

1. Разборка -  екі топ бір-бірімен араздасып қалған кезде, жанжалдасу 
себебін ашып алу, осы кезде қолданылатын сөздер мен сөйлемдер:

- эңгіме бар ма -  бір нэрсе айтқың келіп түр ма, - бүқасың ба, бүқаланба
-  күштісің бе, - дырылдама -  көп сөйлеме, - демал, шаршама -  босқа эуре 
болма, - сөзден қағу - эр сөзінің өтірік екенін білу, - счетчикке тығу -  ақшаны 
мойнына ілу, - счет айналдыру -  ақша сүрау, - сөзбен секіру, секірме, қолмен 
секіру - эңгіме айту, секіру, үру, тиісу, өтіп кету -  жеңу, быт-шытын шығару.

Мысалы, кеше кешкісін разборка болды, толпаны экелдім де өтіп 
кеттік, бэрін жыртып тастадық; - қатып алу -  шегіп алу. Арасында екеуі 
қатып алыпты. Тірілу -  ішіп алып сөйлеу, - жыртып тастау -  үру. Біреуін мен 
жыртып тастадым; - сындыру -  үру, дедовщина -  жасы үлкен немесе курсы 
(жатақханада, эскерде) бойынша жоғары үл балалардың жасы кішілерге 
қысымшылық жасауы, - шляпасын шыр айналдыру -  үрып тастау, быт-
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шытын шығару, - үйықта, демал - әуре болма, - дед - әскердегі немесе 
түрмедегі тэжірибелі, сол жерді басқарып өкілеттілігін жүргізіп қалған 
адамдар, - рамс -  төбелес, Ертең рамсыға шығамыз, бэрін жыртып 
тастауымыз керек.

2. Кіші - гірім бас цосулардан кейін айтылатын сөздер:
- қүлап қалу -  үнатып қалу, - сынбау (қыздар туралы) -  жігітті елемей, 

үнатпауы, - қыздың сынуы -  қыз келісімі, - бастың сынуы -  бастың ауруы, - 
мүйіз қайрақ -  төбелес іздеу, т.б.

Сонымен бірге студенттердің арасында жүретін пәндер, сабақтарды 
қысқартып айту да кездеседі, мүны бүкіл студенттерге ортақ деп қараймыз:

- рубежка -  рубежный контроль, - античка -  антикалық эдебнет, - 
стнпуха -  стипендия, общяк -  жатақхана.

Қазақ тілінде жаргондар қатарына жастардың жаргоны да кіреді. 
Студенттер жаргоны да жастар тіліне кіргенмен, олардың жас 
ерекшеліктеріне байланысты өздерінің тілдік ерекшеліктері де болады. Ал 
жастардың жаргоны өте кең үгым, оган мектеп оқушыларының, кішігірім 
топтардың, жалпы жастардың жаргондары жатады:

- крыша -  қорганыш, қоргайтын, сүйенуге болатын адамы, - шишка -  
атақты, бай, ауқатты адам, - охота жоқ -  зауқы жоқ, - тяжка жоқ -  зауқы жоқ,
- тормоз -  айтқанды түсінбейтін, жай қабылдайтын немесе жай эрекет ететін 
адам, - щегол -  жасы кіші адамды кемсітіп айту, - локатор -  қүлагы үлкен 
адам, - картоп жару, капуста жару -  күлкіге қалу, қызық эрекет жасау, - 
ауыш, жарым, жынды -  жақтыртпау, кемсіту, төмендету магынасында 
қолданылатын сөздер, - көтеріп кету -  үрлау, - капуста -  ақша, - копец -  қиын 
жагдай туындаганда айтылатын сөз, - хана -  қиын жагдай, қиын мәселе, - 
хата -  пэтер, кеш үйымдастыруга арналган үй, - кайф -  рахат, - тема -  
керемет, күшті магынасында, - нәгөй, нэкөс -  есі ауыс адам, кемсіту 
магынасында қолданылады, - сушняк -  ішетін су, су ішкісі келгенде 
айтылады, - хавчик -  тамақ, - тоқалдан туу -  шеттетілу, еленбеу, екінші 
немесе соңгы қатарга ысырып тастау, - мүрт тагу - өзінше болу, дандайсу, - 
бабки -  ақша, - кусок -  мың теңге, - пятихатка -  500 теңге, -полтинниг -  50 
теңге, - лимон -  миллион, - штука, кусок -  1000 теңге, - жынды, супер, күшті
-  керемет деген магынада, бір нэрсеге тамсанып, тамашалаганда айтылатын 
сөз, - прикол -  қалжың, қызық оқига, - фигня -  бос нэрсе, бос сөз, - фингал -  
соққы алгандагы беттің көгеріп, ісіп кетуі, - погоняло -  лақап ат, - балта 
қадау, балта тагу - өтірігінен үстау, осал жерінен тию, - тачка -  машина, - 
телка -  қыз, - кент -  сэнді жігіт, - марёха, чувиха -  қыз, - қүрысу -  жыны 
келу, - қоянның суретін салып кету -  қашып кету, - кісі болу - өзінше болу, 
дандайсу, - чувак (сыган тілінен енген екен) -  жігіт, - лафа -  рахат, лафа 
үстау -  рахаттану, - лох -  оңай алданатын адам, - жмот -  сараң, - маяк, гудок, 
торпеда -  телефонмен бір гудок жіберу, - сотка -  үялы телефон, - чайка -  
біреудің шотына, есебіне қыдыратын немесе өмір сүретін адам, - братан -  
жігіттердің бір-біріне қаратпа сөз ретінде қолданылатын сөзі, бауырым 
магынасында, братуха -  ага магынасында қолданылады, - рысбек -  
сыйлаймын, - машка - эдемі қыз, - жэгір, мамбет -  ауылдан келген, - стиляга
-  сәнді киінетін адам, - стукач -  айтып қоятын, жеткізіп баратын, - чики-чики
-  бэрі дайын, жақсы болады.
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Жоғардағы аталған сөздерді тек жастар тіліне тэн сөздер деп шартты 
түрде қарастыруға болмайды. Жаргон сөздер тілге жаңадан еніп отыратын 
қүбылыс болгандықтан, олар көбіне жастар тілінде кездесетіндігі даусыз. 
Алайда жаргонды қазіргі кезде қажетінше орта жэне үлкен жастагы 
адамдардың қолданатындыгы да таңгаларлық жайт емес. Қазақ тілінде 
үрылар мен саудагерлердің тілінде кездесетін: -апсар-жапсар -  үрланган зат 
жапсарда түр деген магынада, үй таза ма -  үйде ешкім жоқ па, - шіріңкелене, 
дақ үстінде деген сөздердің арголық сипаты бар.

¥рылар аргосында: күйіп кету -  қолга түсіп қалу, үй таза ма -  үйде кісі, 
адам жоқ па? майданшік -  поездагы үры, сатып алдық -  үрладық, сатамыз -  
үрлаймыз, атас, сека -  келіп қалды, қашайық деген магынада, ran -  тоқта, 
шеф -  басқарушы, сайдақтар -  рэкеттер сияқты сөздер қолданылса, 
қылмыскерлер аргосында мынадай сөздер қолданылган:

қатып қалды -  шөп шегіп алган адам, пышаққа отыргызу - өлтіру, 
малып алу -  пышақтау, ешкілер, менттер, қызылдар, қоқыстар -  милиция 
қызметкерлерін айтады. Балықтар деп нашақорларды, есірткімен үсталып 
түрмеге түскендерді айтады. Жиналысты -  «прикол», торды -  «маймылша», 
шанышқыны -  «шаншық», үстелді «баркас», 1-2 адамды қамап қоятын жерді 
«стаканша», кісенді -  «браслет», сотталуды -  «үйлену» деп қолданылады. 
Кейбір сөздерге магыналық түсінік берер болсақ, балықтар есірткімен 
үсталып түрмеге қамауга алынгандар. Яғни, балық сияқты еркін жүзіп жүріп 
эп-сэтте торга, ауга түскендер деген магынада көрініс тапқан, өмірлері 
балыққа үқсап өткен жандар. Сол секілді «майдан» сөзі де түрмеде 
қолданылады, ягни түрменің маханы не паханының жаңадан қатарга 
қосылган қылмыскерлерге қатаң түрде жиналыс ашуы, оны үрып-согуы, 
мүны майдан жасау деп те айтады.

Енді қылмыстық арголарды топтастырып кореек: шоха, стукач, 
тоқылдақ, терпила -  айтуга болмайтын нэрсені біреуге жеткізіп баратын 
адам, айтып қойушы адам, дух - эскердегі бірінші жыл, черпак - эскердегі 
екінші жыл, дембель - эскердегі соцгы , бітіруші жыл, дед - әскердегі 
үшінші жыл не әскерді аяқтаушы соцгы жылындагы адам, жүлік -  үры-қары, 
шпана -  банда, бандит, крыса -  үры, стрелка -  тобелес, бакланить -  
төбелесу, қыр корсету, редиска -  нашар, шамалы адам, абдаста -  пистолет, 
ажур -  бәрі жақсы, бәрі дүрыс, эзер - эзірбайжан үлтының адамы, аққүлақ -  
орыс үлтының адамы, айда -  кеттік, академик -  тәжірибелі қылмыскер, 
авторитет, академия -  түрме, үрылар мектебі, аквариум -  сотқа дейінгі 
қылмыскерлер жататын камера, алик -  мае, алты -  қауіпті жагдай, тыгыл, 
шестерка -  екі ортадагы шауып жүретін, сатқындық жасайтын адам, амара -  
жезөкше, амаска -  үрланган заттарды сатуга көмектесетін адам, пятак -  
үйреншікті кездесетін жер, еныфер -  дүкенге, дүңгіршектерге түсетін үры, 
обезьянник -  милицияга үсталган жагдайда күдіктіні бір күнге уақытша 
отыргызатын камера, мент -  милиция, полиция қызметкерлері, избач -  пәтер 
тонаушы, лапша - қылмыстық іс, лебежатник -  мастарды тонайтын үры, 
левак, левый -  жүмыстан тыс, зацсыз ақша табу, легавый -  милиционер, 
полицей, лисак -  түнде үрлық жасайтын үры адам, белый лебедь -  тәртібі 
қатац, ерекше түрмелер, қызылдар -  қолына қызыл белгі байлап, 
«дубактарга» қызмет еткендер, дубактар -  түрме сақшылары, баклан -  
бүзақылыгы үшін сотталгандар, макрушник -  кісі өлтіргендер, фуфлыжник -  
картадан үтылгандар, труба -  үялы телефон, кустари -  түрме қолөнерімен 
айналысатындар,пахан, положенец -  түрмедегі басты адам.
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Нашацорлар аргосы да өз алдына бөлек топтастырылуы қажет: балық 
қарау -  шөп немесе наша шегу, нарик -  нашақор, кайф үстау -  рахаттану, 
кош, коша -  нашақор, куряга -  көп темекі шегетін немесе есірткі 
пайдаланатын адам, барыга -  есірткі сатушылар, наркоша -  нашақор, 
жаңалық бар ма -  шөп бар ма?, тема -  шөп, кітап оқып алу, қатайып алу -  
шөп шегіп алу.

Техннканың, компьютердің дамуына байланысты тілімізге 
компъютерге цатысты жаргондар да көптеп енуде. Енді соларды 
топтастыратын болсақ: комп -  компьютер, күрт -  вирус, қатып қалу -  
компьютердегі жүмыстыц тоқтап қалуы (зависать), қүйып алу -  
компьютерден немесе компьютерге бір нэрсе жазып алу, темір -  жалпы 
компьютерлік қондырғылар, жүмсақ -  компьютерлік бағдарлама, ноут -  
ноутбук, клава -  клавиатура, мозг -  процессор, евро -  Европада өндірілген 
компьютер немесе оныц жабдыгы, сел -  селерон процессоры бар компьютер, 
мыло -  электрондық пошта, батон -  клавиатура пернесі, батник -  bat. 
кеңейтілуі бар файл, бизя -  телевон желісінің немесе модемнің бос болмауы, 
болванка - таза CD матрица, домен -  Интернеттегі адрес, мысалы 
www.semsk.kz , емеля -  электронды пошта, мышка -  тышқан, ковер -  
тышқанға арналган кілемше, компач -  компакт-диск, хакер -  компьютерді 
өте жақсы білетін адам, кряка -  багдарламаларды бүзушы, логин -  жүйеге 
кіруге арналган идентификатор, пассворд -  пароль, рояль -  клавиатура, 
смайлик -  эмоцияны білдіру мақсатында қолданылатын адам жүзініц 
схемалы бейнесі, софт -  бағдарламалық қамтамасыздандыру, веба -  Web 
Camera, компьютердіц камералық қүрылғысы т.б

Мүндагы байқалатын бір қүбылыс -  компьютерлік жаргондардыц көбі 
басқа тілден енген сөздерден болып түр (смайлик -  ағылшын тіліндегі smile, 
пароль -  Password, мессага -  message, т.б.). Эрине, олай болуы зацды да. 
Себебі, техника мен компьютердіц дамуы біздіц елде емес, ол сонау «батыс» 
елдерден басталатыны белгілі. Ғылым мен техника, эсіресе компютерлік 
технология біздіц елдіц жемісі емес екені белгілі. Сондықтан да бүл 
компьютерлік технологияға байланысты көптеген сөздер шет тілдерінен, 
европа елдерінен енген.

Шоферлар аргосы да тілде көп кездесетін қүбылыстардыц бірі: 
резинчик, резина - қалалық көлік-тасымалдау орындарында айтылады, өз 
кестесіне сай жүрмейтін, артында келе жатқан автобуспен немесе таксимен 
ара қашықтығын дүрыс сақтамайтын көлік автобус немесе такси, - сүйреу - 
алдыцғы автобустыц немесе таксидіц өзінен кейінгі автобусқа қиянат жасап, 
кестесінен кешігіп жүруі, жатып алу - автобустыц аялдамада үзақ түрып 
алуы, сыпырып шығу -  аялдамадагы жолаушылардыц бірін қалдырмай алып 
кетуі, сипап кету -  түк қалдырмау, қаймақ -  автобус көп жолаушыларды 
тасымалдағанда айтылатын сөз, порожняк келу -  автобус немесе таксидіц 
жолаушысыз, адамдарсыз бос жүруі, чайник -  жацадан машина жүргізіп 
жүрген адам, шумахер -  машинаны қатты жүргізетін адам, летчик -  
машинаны үшырып айдайтын адам, гонщик -  машинаны қатты жүргізетін 
адам, гоблин -  МАИ қызметкері, запор -  запорожец машинасы, мерс -  
мерседес машинасы, хомяк -  хаммер машинасы, мотор -  машина, колеса -  
көлік, кама -  камаз көлігі, беха -  БМВ көлігі, комба -  комбайн т.б.
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Жалпы аргоның жаргонға үқсас жері де, айырмашылығы да бар. Аргода 
жаргон сияқты жалпыхалықтық сөздер шартты түрде эдейі бүрмаланып 
айтылады, солай бола түрса да аргоны жаргонмен шатастыруға болмайды. 
Жаргон үстем таптың жогаргы топтарына тэн болса, арго төменгі элеуметтік 
топтарга, адамдарга тэн. Арго жасырын эрекетті, қүпия сырды бүркемелеу 
мақсатынан туган. Сол үшін халық тіліндегі жалпыга түсінікті сөздер басқа 
магынада эдейі бүрмаланган. [2]. Аргода қоршаган ортадагы заттар мен 
қүбылыстарды элдеқайда айқын көрсететін сөздер бар. Міне сондықтан 
көптеген арготнзмдер жалпыхалықтық тілге, тіпті эдеби тілге ауысқан. 
Жаргон мен арголар эдебн нормаланган тілімізге ене алмайды, көркем 
шыгармалардагы кейіпкерлердің сөздерінде снрек те болса кездесуі мүмкін.

Жалпы алганда, дөрекі былапыт сөздер - эдеби тілдің, жалпы 
лингвистика, тіл мэдениетінің ата жауы, олар эдеби тілдің лексикалық 
нормалары қорынан орын алуы мүмкін емес. Сондай - ақ тілдегі кэсіби 
сөздерден жаргондық сипаты бар сөздерді де айыра білу қажет. Екеуі де 
қоршаган ортадагы, қогамдагы элеуметтік топтарга қызмет еткенімен, пайда 
болуы, қолданылуы жэне эдеби тілге қатысы жагынан бір - біріне үқсамайды.

Кэсіп, мамандыққа байланысты сөздер -  жаргон сөздердей жүртқа 
түсініксіз болу үшін, эдейі бүрмаланган жасанды сөздер емес, белгілі кэсіптің 
үзақ уақыт бойы дамып, қалыптасуы нәтижесінде пайда болган сөздер. Ал 
жаргон сөздер жалпыхалыққа түсініксіз болу үшін, эдейі жасанды түрде 
бүрмаланып жасалган сөздер. Кэсіби сөздердің қолданушысы - жергілікті 
халық. Сол себепті олардың халықтық сипаты, қогамдық мэні бар. Ал 
жаргондық сөздердің ешқандай келешегі жоқ, халықтың қарым - қатынас 
қүралы бола алмайды. Сол себептен жаргон сөздердің халықтық, қогамдық 
маңызы жоқ десе де болады. Оларды халықтың белгілі бір топ өкілдері, мен 
топтары гана қолданады. Жаргондар эдеби тіліміздің лексикасындагы 
көптеген сөз топтарынан элдеқайда өзгешелеу болады. Олар жалпы халыққа 
түсініксіз, кейбір топ өкілдеріне гана, сол ортада гана қолданылатын, 
жасанды, эдейі бүрмаланган сөздер іспетті. Олардың тіліміздегі сөздерден 
басты айырмашылыгы жаргондар -  жалпыхалықтық тілдегі сөздерді өз 
мақсаттарына қарай мән-магынасын өзгертіп, басқаша түрде қолданады. 
Тіліміздің сөздік қорында, ягни лексикологиямызда шын мэнінде жасанды 
«тіл» дэрежесіне жеткен жаргон, арго сөздер болган емес. Бірақ эр кезде 
белгілі бір қогамдық, элеуметтік ортада пайда болып, қазірде азайып, біржола 
жогалып бара жатқан кейбір жаргондық, арголық сипаты бар сөз бен сөз 
тіркестері, сөйлемдер болды. Ондай көптеген жаргондық элементтерге, 
мысалы, бүрынгы үстем тап өкілдерінің, қожа - молдалар т.б. тілінде 
кездесетін халықтық сипаты жоқ, түсініксіз сөздер мен сөз тіркестерін 
жатқызуга болады. Жаргондар жалпыхалықтық бола алмаганына, сөздерінің 
бүкілхалыққа түсініксіздігіне қарасақ, кітаби - эдеби тілге жақызылып 
жүрген бірсыпыра шыгармалардың да белгілі мөлшерде жаргондық сипаты 
болган. Олар араб, парсы, шагатай сияқты т.б. тілдері элементтерімен 
шүбарланып, халыққа түсініксіз жазылган. Негізінен олар мүсылман - түрки 
кітаби жаргонда жазылып, онымен қазақ, башқүрт, қыргыз т.б. галымдардың 
бэрі де пайдаланды. Жалпы жаргон мен арголар жалпыхалықтық эдеби 
тілімізге ене алмайды, лексикамыздың пассив қабатына жататын бүл топтагы 
сөздер кейбір элеуметтік орта мен шагын топтардың тілінде кездеседі. Мүнда 
жалпыхалықтық сөздер шартты түрде эдейі мақсатты бүрмаланып алынады.
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Жаргон үстем таптың жогаргы топтарына тән болса, арго төменгі элеуметтік 
топтарга тэн болады. Жастар тіліндегі фраземалар, көбінесе, ауызекі тілде, 
сөйлеу тілінде қолданылады. Тілімізде жалпы аз да болса жаргон - арго 
сөздер кездесіп, қолданылып отырады. Әсіресе қазіргі жаңа кезде барынша 
жастар тілінде қолданылып, кездесіп отырады.Студент жастар тіліндегі 
жаргондық сөздер мен фразеологизмдер жастар тіліндегі жаргондық 
лексиканың негізін қүрайды, олар қазақ тілінің сөзжасам жүйесімен 
түрленеді, олардың сөйлеу тілінде барынша үшырасып отырады.

Орыс тілі жэне орыс тілі арқылы енген шетел лексикасы жаргондық 
фразеологизмдердің пайда болуына ықпал етеді. Тілдік единицалар ягни 
тілдік бірліктердің тогысуы нэтижесінде «гибрид» (аралас) сөздер мен сөз 
тіркестері қалыптасады. Жогарыда көрсетілген факторлар қазіргі кездегі 
қазақ жастарының тіліндегі жаргондық лексика мен фразеологизмдердің 
түрлі формаларының пайда болуына септігін тигізуде. Тілдік факт, дерек 
болып табылатын жаргондық лексиканы зерттеп қарастыру олардың пайда 
болу көздері мен қолданыс аясын анықтау қазіргі қазақ тіл білімінің өзекті 
мэселелері болмақ. [5] Ягни тілдік дерек болып табылатын, өз тіліміздің 
жемісі болмаса да, орыс тілі арқылы, не орыс тілі арқылы басқа да шет 
тілдерінің жаргондық сипаты бар сөздері әсіресе кейінгі жастар тілінде 
кездеседі, соларды зерттеп, қарастырудың тіл білімі үшін маңызы зор болмақ. 
Тіліміздің лексикасының пассив қабатына жататын жаргон - арго 
қүбылыстары халық тілінде аз да болса кездесіп, өмірдің сан алуан 
кезендерінде де қолданылып, тілде өз ізін қалдырып, қолданыс тауып 
отырады.
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Жаргонизмы и арго в казахском языке.

В данной статье рассматриваются жаргонизмы и арго в казахском языке, их 
применение, значение, тематические группы и особенности.
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This article is considered jargon and slang in the Kazakh language, their use, meaning, 
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БАТЫС ӨҢІРІНЕ ТӘН ЭТНОМӘДЕНИ ДИАЛЕКТИЗМДЕРДІҢ 
ЛИНГВОМӘДЕНИ-ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ МЕН

ЕРЕКШ ЕЛІГІ

Аннотация. Тілде адамзат тарихында, жергілікті бір өңірге тэн дүниетанымдық 
үгымдар мен тілдік атаулар, тіркестер болады, олардың тілдік, яғни лингвомәдени- 
дүниетанымдық сипаты мен сол жерге тэн өзіндік ерекшеліктері бар. Тілдегі эр жекелеген 
этнодиалектизмдерден халқымыз- дың тіліне тэн мол мэдени тілдік жүйенің белгісі мен іздерін 
көреміз. Бұл мақалада батыс өңіріне тән этномэдени диалектизмдердің лингвомэдени- 
дүниетанымдық жақтары мен ерекшелікгері қарастырылады.

Тірек сөздер: Диалект, сөйленіс, этномэдени диалектизм, лингво- мэдениет, 
лингвистика, этнолингвистика, этнос, тіл, концепт, тілдік тұлга, дүниетаным, аймақтық тіл.

Тіл қоғамда күрделі де сан қырлы қасиеттерге ие, өзіндік үлттық 
ерекшелігі мен күрделі қүрылымдары бар жүйе десек те болады. Тілдің 
өзіндік ерекшелігі мен оның табиғи қүрылымын, тілдің сол халықпен тығыз 
тарихи-элеуметтік байланыстары мен үлттық қүндылықтары жақтарынан 
қарастыру тілде маңызды мэселе болып табылады.

Тілдің табиғатын дүрыс танып -  зерделеу үшін оны сол үлттың тарихы, 
мәдениеті, эдет-ғүрпы, түрмыс-салтымен байланыстыра қарастырудың тіл 
білімінде мэні зор. Осыған байланысты соңгы жылдары тіл білімінде 
этнолингвистика, лингвомәдениеттану т.с.с. тіл білімінің жаңа салалалары 
қалыптасып, дамып келеді. Тіл мен мэдениеттің өзара байланысы туралы 
идея В.Фон Гумбольд, Ф.де Соссюр, Э.Сепир, Б.Уорф, А.Потебня қазақ тіл 
білімінде А.Байтүрсынов, Қ.Жүбанов, М.Әуезов, Ә.Марғүлан, Ә.Қайдар, 
Р.Сыздық, Е.Жанпейісов, Ж.Манкеева, Н.Уәли, А.Ислам, Ж.Абдрахманова 
т.б. ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқан.

XX ғасырдың аяқ кезінен бастап тіл білімінде қүрылымдық-жүйелік 
жэне статистикалық парадигмалардың орнын антропоцентристік, когнитив- 
тік, динамикалық бағыттағы зерттеулер басып, бүл сала қарқынды дами 
бастады. Антропоцентристік бағыттағы зерттеулерде адам проблемасы басты 
назарға алынып, адамның сөзқолданысы, тілдегі адам бейнесі мәселелері 
ерекше маңызға ие болды. Бүл мэселе лингвомэдениеттану, психолин
гвистика, этнолингвистика, когнитивті лингвистикада сөз болып, бүл салалар 
соңгы жылдары тілімізде қарқынды дамып келеді. Этнолингвистикамен 
сабақтас этнос болмысының сан түрлі қырын зерттейтін гылымдарды 
академик Ә.Қайдар екіге бөледі: 1) Этнос тіліне жалпы қатысы бар (мэселен, 
мэдениеттану, этнография, этнология, өлкетану, фольклористика, мифология, 
астрономия, педагогика, дидактика т.б.) гылымдар. 2) Этнос тілінің тілдік 
табигатын айқындауга тікелей қатысты гылымдар (мэселен, этимология,
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диалектология, ономастика, фразеология, паремиология, терминология, 
лексикография, социолингвистика, этнолингвистика, психолингвистика т.б. 
[1].

Тіл мәдениеттің қүрамдас бөлігі болып табылады. Тілдің маңызды 
қызметтерінің қатарында ақпарат жеткізу, ақпарат сақтау қызметін атауга 
болады. Қогамдагы, тарихтагы болып өткен оқигалар, түтынган заттар-бэрі 
де тілде көрініс тауып, атадан балага мирас болып қалып отырады. Соңгы 
жылдары этнолингвистикадан лингвомэдениеттану саласы жеке бөлініп 
шықты. В.А.Маслова лингвомэдениеттануга былайша анықтама береді:

«Лингвокультурология -  комплексная научная дисциплина синтез
ирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка 
в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную 
структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) 
содержания при помощи системных методов с ориентацией на современные 
приоритеты и культурные установления (системы норм и общечеловеческих 
ценностей)» [2]. Лингвомәдениеттанудыц міндеті -  тіл мен мэдениеттіц, тіл 
мен этностыц, тіл мен үлттық менталитеттіц арақатынасын сипаттап, 
зерделеу болып табылады. Зерттеу ецбегімізде Батыс Қазақстан өціріне тэн 
жергілікті ерекшеліктердіц этнолингвистикалық сипатын сөз етуге талпыныс 
жасаймыз. Бүл багыттагы зерттеулер үшін ең алдымен, лингвомэдениеттану 
теориясыныц негізгі үгымдарын анықтап алу қажет. Лингвомэдениеттану 
нысаны -  тіл мен мэдениеттіц өзара эсері мен арақатынасы, ондагы рухани 
жэне материалдық қүндылықтардыц көрнісі, ягни адам еңбегінің нэтижесінде 
пайда болган қүндылықтар. Бүлардыц бэрі жинақтала келе элемніц тілдік 
бейнесін қүрайды. Профессор Ж.Манкеева тіл мен мэдениеттіц арақатынасы 
туралы: «Тіл -  мэдениеттіц бір көрінісі. Ол екеуініц арақатынасы ерекше де 
мацызды. Кез келген мэдениеттіц түрлері, атаулары тіл арқылы бейнеленіп, 
кумулятивтік қызмет арқылы көрінетіні, үрпақтан-үрпаққа жеткізілетіні 
белгілі», - дейді [3].

Лингвомәдениеттануда «тілдік түлга» мэселесі «әлемніц тілдік 
бейнесі», «тілдік таным», «мәдени концепт» мэселелерімен тыгыз 
байланыста сөз болады. Тілдік танымныц қалыптасуына белгілі дэрежеде 
тарих эсер етіп отырады. Тіл мен мэдениет болып табылатын салалардыц 
қатарына «лингвоөлкетану», «лингвоелтаным», «лингвомэдениеттану», 
«этнолингвистика» салаларында зерттелетіні белгілі. Тіл мен мэдениет 
өркениетті өзара байланыста, сабақтастықта зерттегенде гана зерттеулер оң 
нэтиже беріп, тілдіц көпқырлы қызметі ашыла түседі. Соцгы жылдардагы 
лингвистикалық зерттеулерде элемніц концептуалдық жэне тілдік бейнесініц 
арақатынасы мэселесіне ерекше назар аударыла бастады. Адам санасында 
үгымдар мен түсініктер түрінде көрініс табатын элемніц концептуалдық 
бейнесімен қатар элемніц вербалды немесе тілдік бейнесі де қатар дамиды. 
Жалпы алганда, элемніц концептуалды бейнесі дегеніміз -  қандай да бір 
тацбалар жүйесіне түспеген элемніц бейнесі де, элемніц тілдік бейнесі 
дегеніміз -  тілде көрініс тапқан, тілде бейнеленген концептуалды элем. Түрлі 
мэдениет өкілдерініц санасындагы, танымындагы элемніц бейнесі эртүрлі. 
Әр халықтыц өмірді тануы, қабылдауында өзіне тэн үқсастықтар, ортақ, 
жалпы жақтары болумен қатар өзіндік ерекшеліктері, айырмашылықтары да 
болатыны белгілі.
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Халықтың белгілі бір ортада, белгілі бір аймақта өмір сүруі оның 
үлттық сипатына, болмысына эсер етеді. Үлттық сипаттағы өзіндік 
ерекшеліктер мен менталитет этностың мэдениетінде, түрмысында, 
күнделікті өмірінде көрініс табады. Олар тілде бейнеленіп, көрінеді. Қоғамда 
болып жатқан қүбылыстар, өзгерістер тілде үнемі ізін, таңбасын қалдырып 
отыратындықтан, тілді тарихпен, этнографиямен тығыз байланыста зерттеу 
қажет. Қазақ тіл білімінде этнолингвистика гылымының негізін қалаган 
галым Ә.Қайдар: «Кез келген тілдің қогамда өзара байланысты үш түрлі 
қызметі бар. Оның басты қызметі: коммуникативтік, ягни қогам мүшелерінің 
өзара қарым-қатынас жасап, бір-бірін түсінуі, пікір алысуы үшін қажетті 
қызметі. Оның екінші қызметі -  көркем шыгарма тіліне тэн, адам баласына 
тэн образ арқылы ерекше эсер ететін, лэззат сыйлайтын, эстетикалық 
қызметі. Тілдің бүл қызметі, эрине, қаламгердің шеберлігіне, сөз саптау 
мэдениетіне байланысты. Ал тілдің үшінші бір қызметі, гылыми терминмен 
айтқанда, аккумулятивтік қызметі деп аталады. Ягни ол -  тілдің гасырлар 
бойы дүниеге келіп, қалыптасқан барлық сөз байлыгын өз бойына жиып, 
сақтап, оны келешек үрпаққа асыл мүра ретінде түгел жеткізіп отыратын 
игілікті қасиеті. ...Тіл фактілері мен деректері -  түла бойы түнып түрган 
тарих. Сондықтан этностың өткендегі тарихы мен этнографиялық байлыгын 
біз ең алдымен, содан іздеуіміз керек» [1], - деп көрсетеді.

Үлттық болмысты, үлттың өзіндік ерекшелігін танытатын нэрсе -  
көркем эдебиет дейтін болсақ, академик Р.Сыздықтың сөзімен айтқанда: 
«Көркемдік дегеніміз -  өлең тілінің жылтырақтыгы емес. Көркемдік ең 
алдымен, мазмүн мен қалыптың сэйкестігі, ягни ой мен тілдің гармониясы: 
ақын идеясын білдірген сөздердің оқырман сезіміне эсер ететін 
экспрессиялылыгы мен эмоциялылыгы» [4]. Ягни көркем шыгарма авторы 
суреткер тілінің бейнелі, көркем эсерлі болуымен қатар суреттеп отырган 
кезеңнің тарихи ерекшелігін, кейіпкерлерінің болмыс-бітімін, дүниетанымын, 
салт-дэстүрін, ділін, сол жердің табиги сипатын толық түсініп, туындысында 
бүл айқын сезіліп түруы тиіс.

Тілде адамзат тарихына тән дүниетанымдық үгымдар мен атаулар, 
тіркестер бар екені белгілі. Мэселен, жақсылық, жамандық, алыс, қашық, 
қысқы, жогары, томен, дәуір, кезең т.с.с. сөздер қазақ халқына гана емес, 
жалпы адамзатқа ортақ үгымдар. Олар әр тілде түрліше дыбысталганмен, бүл 
туралы үгым, түсінік барлық тілде бірдей. Сонымен қатар белгілі бір үлттың 
дүниетанымына, үгымдық қөқарасына гана тән сөздер, үгымдар бар.

Қазақ халқының тарихына түрмыс-салтына, менталитет ягни діліне 
қатысты атаулар үлттың болмысын, табигатын танытады. Осыган 
байланысты галым, Ж.Манкеева: «Үлттың рухани дүниесі, сонымен сабақтас 
қалыптасқан материалдық өндіріс пен түрмыс-күйі эркімнің жеке басының 
жагдайына байланысты, түрмыстық, дүниетанымдық жагдайына байланысты 
қалыптасқан жалпы халықтық қүбылыс. Оның негізі бір сипаты -  оның 
түрақтылыгы. Сол арқылы үлт өмірінің желісі үзілмей, үрпақтан-үрпаққа 
жеткізіледі. Сол себепті эр түрлі үрпақ болганымен, бірін-бірі түсініп, бір 
үлтқа жатады» - дейді [5]. Түтас үлтқа тән дүниетанымдық үгымдар кейде 
үлттық сипатын сақтай отырып, белгілі бір аймақтық үрдіс алатын түстар да 
кезігіп отырады. Мысалы: «Көрісу» сөзінің әуел бастагы магынасы кездесу, 
жүздесу; амандасу, сэлемдесу; үзатылган қыздың төркін жүртымен
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қоштасып, жылауы [6] болса, кейінірек мағынасы сараланып, Қазақстан- ның 
оңтүстік аймақтарында негізінен көрісу сөзі қайтыс болған адамның жақын- 
жүрағатымен, қаралы адаммен кездескендегі жылап-сықтау мэнінде 
жүмсалады. Ал батыс өңірінде бүл сөз бастапқы мэнін сақтап, «амандасу, 
жүздесу» мәнінде жүмсалады. Батыс өңірлерінде он төртінші наурыздан 
бастап, жастар үлкен кісілермен, үлкен адамдар да бір-бірімен амандасып, 
«бір жасыңмен», «жастан жасқа жете бер», «жасың қүтты болсын» - деген 
сияқты ізгі ннет, бата-тілектер айтылады. Әрі батыс өңірде қайтыс болған 
адамның туыстары дауыс шығарып, келген адамдармен қүшақтасып, 
көріспейді, сабыр сақтауға тырысады. Белгілі бір аймаққа тэн дүннетаным 
түрғындардың бітім-болмысымен, табиғат қүбылыстарымен, қоршаған 
ортамен, халықтардың шаруашылық жүйесімен де тығыз байланысты 
болады.

Атырау өңірі ежелден балық өнеркәсібі мен аты шыққан аймақ екені 
белгілі. Бекіре түқымдасына жататын ірі балықтарды бүл жақта «шоқыр» не 
«қызыл балық» деп, уылдырығын (икра) «қара тары» деп те атайды. Оның 
етін, бір бөлшегін сол өңірде «кеспе» деп те атайды. Жайық өзені жылда 
арнасы тасып, көтерілген сайын көктем кезінде және судың қайтуы кезінде 
балық аулаушылардың немесе суға шомылушылардың суға кететін жэйттері 
жиі кездеседі. Сондай жағдайда суға кеткен адамды іздестіруде сол жердің 
түрғындарының эдетінде «қазан жіберу» эдісі қолданылады. Бүл тіркес 
Қазақстанның басқа аймақтарында екі сөз де түсінікті болғанымен, қатар 
қолданылмайды. Ал батыс өңірінде бүл тіркес еңбектеген баладан, еңкейген 
кэріге дейін түсінікті. Мэселен, 1957 жылы Гурьев облысы, Новобогат 
ауданының Амангелді орта мектебінде оқытушы болып қызмет етіп жүрген 
Қүсекен Шаукеновтың айтуы бойынша, өз көзімен көргені былай 
баяндалады. Бақсай өзені кемерінен асып, тасыған кезде Қаналин Қабдығали 
деген кісінің суға кеткенін, кейін ол кісіні ау салып, қармақ салып іздегенмен 
еш нэтиже болмағаны, суға кеткен адам табылмағаны туралы сөз болады. 
Сонан соң ауыл ақсақалдарының айтуы бойынша, қазанның қақпағын алып, 
сол жерге суға жібергенде, қазан қанша салмақты болғанымен суға батпай, 
суға батып кеткен адам жатқан жерге барып, сол жерге қазан дөңгелене 
үйіріліп, қанша судың ағыс, толқынына қарамай, сол жерден үйіріліп 
кетпегенін, сол жерге ау салғанда, мэйітті тапқанын хабарлайды.

Жалпы қазан қазақ дүниетанымында ежелден-ақ өте қасиетті, қадірлі де 
киелі екені мэлім. Осыған байланысты «қазанды теппе», «қазанды аттама», 
«киелі қазан», «тай қазан» т.б. сияқты тиым, таным сөздер қазақта көп 
сақталған. Сонымен қатар қазанды таза үстап (қүлағына дейін таза үстаған, 
қүлағын жумаса онда шайтан отырып, ырыс, нэсіпті шайтан ішіп қояды деп 
түсінген). Оны ешкімге бермеуге тырысқан. Сондай-ақ, батыста жасы жетіп, 
үлкейіп қартайған адамдар қайтыс болғанда, бейітінің басына қазан төңкеріп 
тастайды. Яғни қазан-ошағымен бірге болсын, ешкімге зияны тимей өзімен- 
өзі жатсын, артынан ешкімді шақырмасын деген мақсатпен қазан төңкерген. 
Қазақ халқында ежелден-ақ қүг-береке иесі, киелі нәрсе деп қасиет түтқан. 
Мәселен, еліміз тэуелсіздігін алғаннан кейін Ленинградтагы эрмитаждан 
тайқазанның оралуын көпшілік енді елге қүт, береке келеді деп қуанғаны 
белгілі. Алайда қазанды киелі санағанмен, «қазан жіберу» тіркесі көбінесе 
батыс өңірінде қолданылады, бірақ қазан мен суға кеткен кісінің арасында
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қандай байланыс бары, батыста эрине беймәлім, ол қүпия сыр, тылысым 
дүние. Әрине «қазан жіберу» тіркесі батыста ата-бабамыздан ғасырлар бойғы 
келе жатқан дэстүр, бір-екі жылдың нэтижесі емес.

Осы орайда академик Ә.Қайдар: «Тіл фактілері мен деректері -  түла 
бойы түнып түрган тарих. Сондықтан этностың өткендегі тарихы мен 
этнографиялық байлығын біз ең алдымен содан іздеуіміз керек», - дейді [1].

Тіл үлттың мэдениетінің өзегі, түп қазығы, негізі. Тілде халықтың бүкіл 
тыныс -  тіршілігі, оның шын мэніндегі болмысы мен дүниетанымы 
сақталады. Тілдің қызметі көркем шығарма тіліне тэн. Осы көркем шыгарма- 
лардагы, жалпыхалықтық тілдегі жергілікті ерекшеліктер ішіндегі 
дүниетанымдық маңызы бар сөздер, тіліміз үшін, ғылым үшін өте қажет-ақ. 
Көркем шығармалардағы халықтың тілінде бар дүниетанымдық жергілікті 
ерекшеліктерді халықтың мәдениетімен, түрмыс тіршілігімен, табиғатымен, 
кэсібімен байланыстыра зерттеу, мэн-мағынасын ашу бүгінгі күннің талабы. 
Қазіргі толыққанды мэдениетті игеру үшін міндетті түрде тілді, тіл тарихын, 
тілдегі жергілікті ерекшеліктерді білу, тілді басты қүрал деп санау, оның 
қүдіретін, ролін сэулелендіру-ақ керек. Жалпы қазақ үлтының ділі, салт- 
дэстүр мен үлттың дүниетанымын жан-жақты ашу керек. Бүл 
дүниетанымдық багыттагы зерттеулер соңғы жылдары қолға алынып келеді. 
Белгілі бір үлттың болмысын, табиғатын білдіретін үғымдарды өзге тілге 
аударуда бірқатар қиындықтар кездесетіні белгілі. Дүниетанымы бөлек, ол 
халықтың жаратылысын, болмысын білмейтін басқа үлт өкілдеріне мүндай 
үғым, түйсіктерді аударып беру мүмкін емес.

Махамбет өлеңдерін орыс тіліне тэржімалаған А.Никольский ақынның 
«Ереуіл атқа ер салмай» атты өлеңіндегі:

Тебінгі теріс тағынбай,
Темірқазық жастанбай,

Қу толағай бастанбай,
Ерлердің ісі бітер ме?!
деген жолдарын аудармашы А.Никольский:

Не к ладя тебеньки другой стороной,
Кол железный подушкой не подложив,
Слово череп, голову не искушив,
Не достигнет успеха в деле герой! -  

деп тэржімалаган. Эрине, бүл жерде аудармашыньщ Махамбет 
өлеңдерін сөзбе-сөз аударуга бой алдырганы байқалады. Ягни темірқазық 
жүлдызына аудармашы калька эдісімен аударып, ақынның айтайын деген 
ойынан мүлде алшақтап кеткен. Ал 1989 жылы Альберт Устиновтьщ 
аударуымен жарық корген «Песни воина» атты жинақта аудармашы көбінесе 
қазақ түрмысын, табигатын, болмысын, дүниетанымын бейнелейтін мүндай 
сөздерді аудармай, сол күйінде беріп, ескерту ретінде өлеңнен кейін 
түсіндірмелер беріп отырган. Алайда мүнда да кейбір алшақтықтар кездеседі. 
Мэселен, «күдері» сөзін аудармашы төзімді нэрседен жасалган тері деп 
түсіндіреді [7].

Ал, «Сөздер сөйлейді» атты еңбегінде академик Р.Сыздық Н.Ильминский, 
К.Юдахин сөздіктеріне, Қыргыз, Монгол тілдерінің деректеріне сүйене отырып, 
бүл «күдері» сөзінің «төзімді нэрсе» магынасында емес, «жүмсақ иленген тері» 
мэнінде қолданылатынын айтады [8].
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Лингвомәдениеттануда мэдениеттің обьективті элементі ретінде 
дәстүрлі түрде қалыптасқан тілдік бірліктер, атап айтқанда, сөздер, 
фразеологиялық тіркестер, мәтіндер т.б. көрінеді. Тілде көрініс тапқан 
мэдениеттің субьективті элементтері лингвомэдениеттаным концептілері 
деген атауға ие болған. Лингвистика мэдени концепт тіл мен мәдениеттің 
өзара бірлікте, сабақтастықта алатын негізгі бірлігі болып табылады. Концепт 
бірнеше магыналар жиынтыгынан қүралган тілдік таңба болып табылады. 
Тілде үлттық болмыстың, менталитеттің көрініс табуы нэтижесінде өзек 
сөздер, концептілер туындайды. Әр тілдің өзіндік үлттыц ойлау ерекшелігін, 
дүниетанымдық ерекшеліктерін білдіретін концептілер қалыптасады. Тіл мен 
мэдениеттің арасындагы байланысты бүтін мен бөлшектің арасындагы 
байланыс ретінде қарастыруга болады. Тіл -  мәдениеттің қүрамдас бөлігі эрі 
қүралы бола алады. Солай бола түрса да, тілді жалпы мэдениеттен тыс, 
тәуелсіз, дербес семиотикалық жүйе ретінде қарастыруга болады. Ягни оны 
дэстүрлі лингвистикада сөз болып жүргендей, мэдениеттен тыс та 
қарастыруга болады. Белгілі бір тілде сөйлейтін сөйлермен сол мәдениеттің 
түтынушысы да бола береді. Сол себепті тілдік таңбалар мэдениет таңбасы 
ретінде қызмет атқарып, мэдениетті танытатын негізгі қүрылымдардың бірі 
болып табылады. Осы түргыдан алганда, тіл сөйлермендердің мэдени-үлттық 
ментальдылыгын бейнелей алады. Мэдениет тіл мен кеңістік концептісі 
негізінде қатынаста болады. Әрбір тіл әлемді өзінше бейнелейді, ягни оны 
концептуал- изациялайтын тэсілдері эртүрлі болады. Сол себепті эрбір тілдің 
өзіне гана тэн галамдық бейнесі болады, тілдік түлганың тілінде осы 
галамның тілдік бейнесі арқылы көрініс табады. Сол арқылы адамзаттың 
галамды қабылдау, пайымдау ерекшелігі де тілде бейнеленеді. Мэдениет тілі 
аударуга, тэржімалауга көнбейді. Бүган мысал ретінде көркем 
шыгармалардагы этнографизмдердің берілуін жатқызуга болады.

Енесі үй-үйге кіріп, құдайы нан таратты. (Ә.Кекілбаев. Ең бақыт. күн.
43-6.)

Өлілерге иіс цылмац. (Ә.Кекілбаев. Қүс қанаты. 49-6.)
Келгесін эуелі өлілерге иіс болсын деп жеті шелпек пісірді. 

(Ә.Кекілбаев. Қүс қанаты. 49-6.)
Қазақтың жанын қинайтын цара жүрт, цара шаңырац, цара цазан еді. 

(Ә.Кекілбаев. Қүс қанаты. 38-6.)
Болашақ қ ү ц ан ы ң  атақ-дэулетін, болашақ келіннің тэрбиесі мен 

мінезін, дене бітімі мен ажарын сарапқа салганда болашақ үрпақтың ырзыгы 
мен денсаулыгын, болашақ отаудың мәпацасы мен ынтымагын түгел 
ойлайды екен гой. (Ә.Кекілбаев. Қүс қанаты. 37-6.)

Лингвомәдениеттануда мэдениеттің обьективті элементі ретінде 
дэстүрлі түрде қалыптасқан тілдік бірліктер, атап айтқанда, сөздер, 
фразеологиялық тіркестер, мэтіндер т.б. көрінеді. Лингвомэдениеттанымдық 
багыт бойынша, белгілі бір этномэдениетке жататын тілдік түлганың 
менталитетін білдіретін лингвомәдени ерекшелікке ие семантикалық 
түзілімді концептілер гана концепт қатарына енеді.

Сонымен, этнодиалектизмдер:
1) белгілі бір үлттыц мэдени-үлттық дүниетанымы элемніц тілдік 

бейнесі арқылы үрпақтан-үрпаққа беріліп, атадан балага мирас болып 
отырады;
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2) элем бейнесінің фундаменталды негізгі менталды лексиконның 
дискретті мазмүндық бірліктері ретінде танылатын этнодиалектизмдер 
арқылы беріледі. Ол сөйлермендер тілінде көрініс тауып, қоршаған орта 
туралы ақпарат жеткізуде басты орын алады да элемнің тілдік бейнесінде 
үлттық болмысты танытатын негізгі белгілердің бірі болып табылады.

3) тіл этнодиалектизмдердің берілуінің ең негізгі жолы болып 
табылады;

4) этнодиалектизмдер тілдік қүралдар арқылы берілуі, сондай-ақ 
прагматика, элеуметтік, мэдени, психологиялық қүралдар арқылы берілуі 
мүмкін. Яғни екінші сөзбен айтқанда, этнодиалектизмдер тілде сан қырлы 
тілдік қүралдар арқылы беріле алады;

5) эрбір этнодиалектизмде өзі қалыптасып, пайда болған мэдени 
жүйенің белгісі, өзіндік қолтаңбасы қалып отырады.

Тіліміздегі этномэдени мэні бар этнодиалектизмдерді зерттеп, тіл 
білімінде қарастырудың зор мэні бар. Солар арқылы халық тілінің бай 
мүралары мен тілдік деректерін, халқымыздың үлттық мэдени 
ерекшеліктерін, тарихи тілдік мол қазыналарын танып білеміз. Тілдегі эр 
жекелеген этнодиалектизмдерден халқымыздың тіліне тэн мол мэдени тілдік 
жүйенің белгісі мен іздері, деректері табылып отыратынын естен 
шығармауымыз керек. Дүниетаным жалпы адамзатқа, белгілі бір үлтқа тэн 
болуымен қатар тілде белгілі бір аймақтық та сипат алып отрады.
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АМ.Шаймарданова 
Лингвокультурные и мировоззренческие особенности 

этнокультурных диалектизмов Западного региона
В языке существуют мировоззренческие и языковые понятия, характерные для 

определенной местности, которые имеют лингвокультурные и мировоззренческие 
особенности. В данной статье рассматриваются лингвокультурные и мировоззренческие 
аспекты и особенности этнокультурных диалектизмов Западного региона.

Ключевые слова: Диалекты, говор, этнокультурные диалектизмы, 
лингвокультурология, лингвистика, этнолингвистика, этнос, язык, концепт, языковая личность, 
мировоззрение, региональный язык.

A.M.Shaimardanova
Linguo-cultural and ideological features of ethno-cultural dialect in the western region

There are ideological and linguistic concepts in this language, characterized for particular 
locality, which are linguo-cultural and ideological features. This article is considered linguo-cultural 
and ideological aspects and features of the ethno-cultural dialect of the Western region.

Key words: Dialects, speech, ethnic and cultural dialect, cultural linguistics, linguistics, 
ethno-linguistics, ethnic, language, concept, language personality, outlook, regional language.
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УЗУАЛДЫ Ж ЭНЕ ОККАЗИОНАЛДЫ КОННОТАТТЫҚ 
СЕМАЛАРДЫҢ АКТИВТЕНУ ДӘРЕЖЕСІ

Аннотация. Бүл мақала лексикалық мағынаның коннотациялық семаларының қазіргі 
қазақ тіліндегі ерекшелікгерін көркем эдебиеттерден алынған мысалдар бойынша талдауға 
арналған. Мақалада лексикалық мағынаның коннотациялық компонентіндегі узуалды жэне 
окказионалды семалардың көркем эдебиеттегі активтену дэрежесі қарастырылады.

Тірек создер: Лексикалық семантика, лексикалық мағына, коннотаттық компонент, 
узуалды сема, окказионалды сема, эмоция, экспрессия, жағымды сема, жағымсыз сема, 
сезімдік-бағалау белгілері.

Лексикалық мағына қүрылымыныц үшінші бір бөлігін эмоционалды- 
экспрессивті мағына, яғни конноттаттық мағына бөлігі қүрайды. Адамзат 
айналадағы дүниені, қүбылыстарды қабылдап қана қоймайды, оған өзінің 
көзқарастарын үстейді, яғни мағына модальдық белгіге ие болады.

Белгілі семантист Д.Н. Шмелев бүған «Сөздің экспрессивтік- 
статистикалық магына реңкі дыбыстық комплекс болып саналатын сөздің 
мағынасы емес, белгілі бір дыбыстың комплексті қабылдағанда пайда 
болатын мағыналық реңкі» деген анықтама береді [1, 6.29]. Автор осы 
еңбегінде К.О. Эрдманның сөз мағынасын 1) үғымдық мағына, 2) контекстік 
магына, 3) эмоционалды мағына деп бөлгенін айтады. Бүдан К.О. Эрдманның 
коннотаттық мағына бөлігіне екі бөлікті қосқанын байқаймыз, яғни бүл пікір 
магына бөлігінің күрделі екенін байқатады.

Коннотаттық макрокомпоненттің ең кіші бөлшегін әр ғалым эртүрлі 
атап жүр. В. Говердовский конноттаттық макрокомпоненттің мағыналық 
бөлшегі «коннотема» деп атаса, В. Григорьев «экспрессема» деп атайды.

Коннотаттық макрокомпонентте баға, экспрессивтілік эмоция бар. 
Эмоция «emovere», ягни «возбуждение, волновать» деген магына берсе, 
«экспрессия» да латынныц «выразительность» деген сөзі. Бага -  сөйлеушінің 
көзқарасы, ягни сөз магынасының модальдылық белгісі. Орыс тіл білімінде 
алгаш рет эмоционалды-экспрессивті сөздер жүйелі түрде Е.М.Галкина- 
Федоруктың «Об экспрессивности и эмоциональности в языке» деген 
еңбегінде толық түрде талданган болатын. Міне, осыдан бастап, бүл мэселе 
көптеген зерттеушілер еңбектерінде сөз бола бастады. Коннотацияны 
адамның танымдық қызметінің квалификативті сферасы деп үгына отырып, 
А.А.Уфимцева оларга мыналарды енгізеді: «а) Эмоционалды-сезімдік 
қабылдау жэне реалды шындық болмысты объектілерінің квалификациясы, 
оныц негізінде адамның тікелей толганысы жатады (мысалы: үйшік, мэстек 
т.б.), зат есімдер, субъектілі-багалаушы сын есімдер, эмоционалды- 
күшейткіш үстеулер, одагайлар т.б.; б) рационалды-багалау квалификациясы, 
ягни интеллектуалды багага ие қоршаган өмірдіц объектілерін 
квалификациялау (мынадай создер «контробандист», «стиляга» т.б.);
в) сезімді-бейнелік қабылдау жэне тілдік емес объектілерді квалификациялау,
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интеллектуалды жэне сезімді салыстыру арқылы (әртүрлі қүрылымындагы 
тілдік жэне сөйлеу метафоралары)» [2, 6.95].

Қазақ тіл білімінде бүл мэселені арнайы қараған М.Оразов эмоциялық 
мағынаны (компонентті) жеке алып қарастырып, коннотаттық мағына элі 
зерттелмей жатқан деп есептейді, сезімдік-бағалау, қабылдау белгілерін 
эмоциялық мағына аясында қарастырады [3, 6.107].

Ә.Болғанбаев, С.Төлекова, Х.Нүрмүқанов бүндай сөздерді 
эмоционалдық лексика деп санап, мағына қүрылымындагы бүл 
компоненттерді жеке қарастырмайды. Бүл мэселені арнайы зерттеген 
Х.М.Нүрмүқанов мағынаның эмоционалдылығы мен экспрессиялығын екіге 
бөліп зерттейді [4, 6.26]. Сондай-ақ, эмоциялық-экспрессивті сөздер жасауда 
интонацияның үлкен рөлі бар екенін есте үстау қажет.

Мысалы: «Арац цүйылды. Am басты Тәшкенбай стаканды цолына
алып:

-  Қоныс цүтты болсын! -  деді ыржиып.
-  Иттер, -  деді Есіркеп еріксіз езу тартып» [Исабеков, 6.408] деген 

сөйлемдегі иттер сөзінің қүрылымында жағымды сема болса, ал
-  Иттер-ай, -  деді агам, -  Кімді асырап отырмын? Кімді? [Сонда] 

деген сөйлемде опасыз, оңбаган дегенде жағымсыз сема айқын көрініп түр.
Коннотаттық, эмоциалық-экспрессивті семалар мазмүндық сипатына 

қарай түрақты, ықтималды, тілдік қатынасына қарай узуалды, окказионалды 
сема болып, эмоциялық мағынасына қарай жағымды, жагымсыз болып 
бөлінеді.

Узуалды семалы коннотаттық мағына бөлшегі тілдік қолданысқа 
түспей түрып эмоциялы-экспрессивті мэнде болады..

-  Оңбаган! Намыссыз! -  деп Ботпай күйіп кетіп жерге бір түкірді 
[Исабеков, 6.391] немесе:

-  Тоцтацдар! Өңшең боркемік жылауъщтар! -  деп кіжінді Ардац 
[Исабеков, 6.256] деген сөйлемдердегі «оңбаган, намыссыз, боркемік, 
жылауық» сөздері тура магына күйінде-ақ эмоциялы-экспрессивті семага ие.

Нақтылай айтқанда, узуалды эмоциялы-экспрессивті сема тіл 
жүйесіндегі сөздің магына қүрылымындагы болады.

Узуалды эмоциалы семалар тэн деп таныган кейбір кірме сөздер мүлде 
басқа магына беретін де жагдайлар бар. Мысалы, «момын» -  көп нэрсемен ісі 
жоқ, үндемейтін, жуас адам деген магыналық семага ие. Дегенмен, ол араб 
сөзі, екі вариантын үсынуга болады. «Момын-1» -  «Аллага жүрегін бекіткен, 
иланушы», «момын-2» -  «жуас» дегенді білдіреді. Бүдан басқа қазақ тілі 
диалектісінде «тазайын» сөзі кездеседі. Бүл сөз қазақ тілі қолданысында таза, 
үқыпты деген магынаны білдірсе, араб тілінде «эшекейлеу, эрлеу» 
етістігінің масдары ретінде «тазайын» болып қолданысқа түскен. Тура 
аудармасы -  «әшекей, декорация». Сондай-ақ, «бейшара, байгүс» сөзіне 
синоним болып табылатын «мүсэпір» сөзі бар. Егер ол сөзді де араб сөзі деп 
танысақ, онда ол етістігінің (сапар шегу) жолаушы (мусафирун) деген негізгі 
есімшесі болган болар еді. «Жолаушы үйінен қырық қадам үзаса, мүсэпір» 
деген мақалда «мүсэпір» шарасыз, байгүс деген емес, жолаушы деген 
магынага ие болады екен. Узуалды эмоциялы семага ие деп таныган 
сөздердің этимологиясына үңілсек, осындай магына ауытқуларын байқауга 
болады.
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Окказионалды эмоциялы сема, бүдан керісінше, тек ауызекі сөйлеу 
кезінде ғанаэмоциялы-экспрессивті магынага ие болады. Зат есім, сын 
есімдер де қолданыс ерекшелігіне қарай окказионалды эмоциялы семаға ие 
болады.

Зат есімдер соның ішінде зооморфизмдер яғни жан-жануар атаулары, 
соматизмдер -  адам ағзалары жэне дене мүшелері атаулары қолданыс 
ерекшелігіне қарай эмоциялы-экспрессивті мағына үстей алу қабілетіне ие.

1. Зооморфизмдер жағымды да жағымсыз эмоциялы семаларға ие бола 
алады. Арыстан, барыс, цабылан сөздерінде ер жүрек, батыр деген 
семаларға ие болса, цасцыр, ит сөздері контекстке байланысты кейде 
жағымсыз, кейде жагымды семаларға ие болады. Елік, цүралай, марал 
сөздерінде сүлулық, әдемілік леген окказионалды эмоцияла семалар 
байқалады. Төрт түлік атаулары соның ішінде түлік төлдері (лақ, қозы, бота, 
қүлын) «жақсы көру, үнату, сүйкімді» деген окказионалды эмоциялы 
семаларға ие болса, ешкі, сиыр ешкідей ежірейіп,сипаганды білмейтін 
сиырмысың деп қолданысқа түсіп, жағымсыз семаға ие болады.

-  Шошцашылын мүның! Шошца болгъщ келсе өзің бол, менде нең бар? 
Ой, сүмелек, ынжъщ! Көрсетейін саган шошца болуды!

-  Шошца болмац түгілі, өзін есек десін, кесіртке, жылан, цүрт- 
цүмырсца, маса-шіркей, баца-шаян десін. Бірац, мені цоспасын [Исабеков, 
390 б.] деген сөйлемдердегі шошца, цоцыз, баца-шаян, цүрт-цүмырсца, маса- 
шіркей деген сөздердің магыналарында жагымсыз окказионалды жагымсыз 
семалар бар.

2. Ботаморфизмдерде қолдану аясына, мақсатына қарай жағымды, 
қағымсыз семаларға ие бола алады. Мысалы, емен, царагай, бәйтерек 
сөздерінде күшті, берік, мықты деген сема, шынар, ақ цайың дегенде 
сымбаттылық, әдемілікті білдіретін семаларды негіз еткен. Гүл, цызгалдац, 
бәйшешек, сүлулық, нәзіктік жагымды семаға ие болыи түр.

Б. Қалиев ңаңбақ сөзінде «қаңгыбас, жеңілтек, аумалы-төкпелі» деген 
үш-төрт семаға ие болатынын айтады. Жаңғақ сөзі «ол оңай шығатын жаңғақ 
емес» деген қолданысқа түсіп «мъщты, шешімін тез өзгертпейтін адам» 
деген семаға ие болыи түр. Ғалым балдырган «жас, жасөспірім, балгын», 
бәйтерек, «сүйеніш», «мыцты», бәйшешек «алгашцы», жауцазын «жас», 
шоңайна «жабысцац» деген окказионалды эмоциялы семалары бар екенін 
көрсеткен. Сондай-ақ, «қоғадай жыпырылды, жуадай солды, алма бет, алма 
мойын, қарақат көз, тобылғы торы, бидай өнді, ебелек қақты» деген 
тіркестерді мысалға ала отырып ботаморфизмдер эмоциялы семаға ие болып 
түрғанын талдап көрсетеді [5, 6.30].

«- Бекбол, Бекбол емес уын ішіне бүккен итсигек екен гой» деген 
сөйлемдегі итсигек ботаморфизм айлакер, арам деген окказионалды семаға 
ие. «Итсигек» тамырын терецге тартқан, гүлді, сүрғылт түсті өсімдік.

3. Сомаморфизмдер де окказионалды эмоциялы семалар арқылы 
коннататтық мағына бере алады. Мысалы, бас сөзінен цаңгыбас, шүйкебас, 
цылжаңбас, маубас, соцабас, басбүзар деген эмоциялы-экспрессивті мағына 
тараса, ашкөз, бүца көз, бадырац көз, адырац көз, күлім көз, шегір көз, 
царацат көз, үры көз, балъщ көз, сүк көз, суыц көз, оцты көз, сүганац көз 
деген эмоциялы-экспрессивті магыналы сөздер, мәселен, сөз зергері 
Б.Майлин шығармаларында кеңінен қолданыс тапкан.
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Сондай-ақ, mac бауыр, желөкпе, шикіөкпе, саржамбас болу, ацсүйек 
деген эмоциялы-экспрессивті мағына беретін сомоморфизмдер М.Серғалиев, 
Ш.Нүрғожина еңбектерінде көрсетілген [6, 6.54].

Бүдан басқа тар жерге талац болу, талацтай, талагы таре айырылу, 
жабысу деген тіркестерде талақ сомоморфизмі эмоциялы-экспрессивті 
магынага ие болып түр.

4. Эмоциялы экспрессивті магынага беру қабілеті зор сөз табының бірі
-  сын есімдер.

Жақсы, жаман деген сапалық сын есімдер қолданысқа түскенде 
жагымды, жағымсыз семаларға ие бола алады.

-  Эй, сен жаман неме, осы біздің туысцан екенімізді білесің бе? -  деген 
сөйлемде жаман неме жас балаға, айтушының өзінен жасы кіші біреуге 
бағытталған, өзімсінген мағынаны білдіреді.

«- Жаман жездеңнің айтцанын тыңдасаң әлі талай жетістікке 
жетесің. Айтпады деме! -  деді Рацым арцадан цагып» деген сөйлемде 
«жаман жезде» тіркесіндегі жағымсыз сапалық белгі масаттану, мақтанышты 
білдіретін окказионалды эмоциялы семаға ауысып түр.

Түр-түс атаулары да қолдану аясына қарай эмоциялы магына үстей алу 
қабілетіне ие.

Қара шал кетті...
Өткіздік сонау күзді аман.
Жарадан жаным жазылып, цайта сыздаган...
Өзіне мені тірі ескерткіш цып цалдырып,
Қара шал маган цара ошац-мүра сыйлаган [Акдәулетүлы, 6.18] деген 

өлең жолдарындагы қара сын есімінде сапалық белгі емес, «цасиетті, 
ңадірлі, киелі» деген эмоциялы сема басым.

Алдыңда сенің цалайша ацтала аламын,
Аңсатцан менің ац кеудем, ац самал-әнім?!
Тентек жүрегім тепсініп, төзімім тозганда
Екеуміз үнсіз цоштасцан жацца барамын [Акдәулетүлы, 6.155] деген 

шумақта ақ сын есімі кеудем, самал энім деген зат есімдермен тіркес қүрап 
«сәби жүректі,арам оидан ада жүрек, сезімге толы, пәк сезімді ән» деген 
окказионалды эмоциялы семаға ауысыи түр. Осындай жагымды семамен 
қатар ақсүйек, қара ниет деген жағымсыз семаларға да ие.

К^ызыл тілім сөйлесе,
Қызыл цанмен жазамын [ Нәжімеденов, 6.98],
Немесе:
Қызыл сөзден басцанъщ
Қызылдыгын үнатамын [Нәжімеденов, 6.98] дегенде цызыл тіл шешен, 

бай тіл деген жагымды семаға қызыл сөз дегенде бос, мылжың көпірме сөз 
деген жағымсыз семаға ие болыи түр.

Ал, сүр, сүргылт деген түс семантикасы салцындыцты цатігездік 
деген эмоциялық мағына үстейді. Мысалы:

Темір цацпа, темір төсек-сүр бәрі
Ертеңгі-кеш сустанып кеп түрганы!
Сүп-сүр үшцын төгіп цалды сүр жанар,
Сүр жүдыръщ түйімді үргалы [Нәжімеденов, 6.86]. Ал сары түс 

семантикасыныц эмоциялық мағына беруі басқа түр-түс атауларына өте аз.
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Сарғайып кеткен сап-сары жырмен хат жолдап,
Арымды аппақ жаямын сенің алдыңа -  деген өлең үзіктерінде сағыныш 

сөзімен тіркесіп келіп, «көптен көріспеу» деген семаға мағыналық реңк 
қосып түр. «Рас, сары уайым, сары дала» деген тіркестер бар. «Сары алтын» 
деген сын есім -  зат есімдік тіркес қүраган анықтауышты сөз тіркесінің 
қүрамындагы «сары» сөзін Р. Сыздықова сын есім емес, парсы тіліндегі 
қоспасыз, таза деген сөзі екенін жэне «сары уайым» деген тіркестегі «сары» 
да парсының «уайым, қайгы» деген сөзі екенін айтады [7, 6.106].

Қазақ тілі топонимдерін зерттеуші Е. Қойшыбаев «сары бел, сары дала» 
дегендегі «сары» «кең, айқын-анық көрінетін, байтақ» деген магына беретінін 
айтады.

Бірац, жанса да да жап-жас Ноян, сүм сүлу цыз
Көп заман жүрді, бірац, көзде салмай, -  деген өлең жолында «сүм» сөзі 

«сүмпайы, жауыз» деген магына емес, «сүңгыла, айлалы, ақылды» деген 
магыналық семага ие болып түр.

Ал «Алпамыс» жырындагы Үлтан Қүлдың:
Өлтіремін алып кел,
Жәдігер сүм баланы, -  дегендегі 
Немесе:
Ақ ешкі сен де мүңды, мен де мүңды,
Жаратты Алла неге біздей сүмды,
Келгенде елу беске сүмырай Бетен
Айырылып жалгызынан аңырап цалды, -  дегенде сүм сөзі мүлде басқа 

магыналық семага ие. Р. Сыздықова «сүм» сөзін парсының «шум» -  бақытсыз 
деген сөзі деп таниды [7, 6.111].

«Сүм» сөзі М. Жүмабаев өлеңдерінде кең қолданыс тапқан.
«...Сүм өмірде алданармыз, сүйерміз 
...Сүм дүние сылаң етіп көптен өтер,
...Сүм жүрек қанды өзіне жинай берді,
...Тартцанда сынбадъщ-ау сүм садагым» т.б. өлең шумақтарында 

қатігез жек көрушілік байқалады.
Қорыта келгенде, коннотаттық семалардың жасалу жолдары өз алдына 

жеке бір күрделі тақырып екенін айтқымыз келеді.
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Степень активизации узуальных и окказиональных коннотативных сем.

Данная статья посвящена анализу особенностей коннотативных сем лексического 
значения в современном казахском языке по примерам взятым из художественной литературы. 
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Degree of activation of usual and occasional connotative sem.

This article analyzes the features of this and connotative lexical meaning in the modern 
Kazakh language of examples taken from the literature. This article discusses the degree of activation 
of usual and occasional seed connotative lexical meaning of the word in literature.
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М.ШАХАНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ 
ЕЛДІК КОНЦЕПТІЛЕРДІҢ ӨРІСІ

Аннотация. Бұл мақалада тіл біліміндегі когнитивті лингвистика багыты, оның ішінде 
концепт үгымы қарастырылады. Мақала М.Шаханов поэзиясын концептілік түргыдан 
зерделеуге арналган.

Тірек сөздер: концепт, сана, психология, философия, коцептуалдық жүйе, өріс, елдік 
концептілер, таным, сема.

Тіл білімінде пікірталас туындатқан «концепт» термині когнитивтік 
лингвистика гылымының қажеттілігінен туындайды. «Концептінің» 
«үгымнан» басты айырмашылыгы соңгысында энциклопедиялық ақпарат 
беріледі, ягни «концепт» «үгымнан» кең магынага ие. «Үгым» гылыми 
білімніц нэтижесін білдірсе, «концепт» сөздіктегі магынамен қатар, 
«алгашқы формасы (этимологиясы), басты тарихи белгілерін гана қалдырып 
өте ықшам формасын, қазіргі заман ассоциациясын, багалау модусын» 
жинақтаган [1, 41-6.].

Адамныц барлық танымдық әрекетіне дүниені тануга багытталган бір 
дамушы үрдіс ретінде қарау керек, себебі бүл эрекеттер объектініц үқсастыгы 
мен айырмашылыгын ажыратудан басталады. Бүл эрекеттердіц нэтижесінде 
концепт қалыптасады. Концептіні анықтау үшін дүниеніц кейбір аса 
ерекшеліктері мен заттық қүндылықтары, олардыц объектілермен қатынасы, 
олардыц қызметі мен оларга берілген үжымдық сананыц сипаты әрі багасы 
айқындалуы қажет.
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Когнитологтар белгілеген концептіні анықтаудың жолдары мынадай 
ретте жүргізіледі: концептілер бақыланған, қиялдан туған бейнелерді өзара 
үқсастырып, үқсас дүниелердің ортақ белгілерін бір ортаға жинақтайды. Бүл 
білім санада сақталып, субъектінің тэжірибесі ретінде оның концептуалдық 
жүйесінің қүрылымдық элементтеріне айналады. Екі не одан да көп эр түрлі 
объектілердің (бейне, дүнне) әрқайсысы бір элемент ретінде категорняның 
қүрамына ене алады. Әрбір класс топтаса келіп, категорняны қүрайды немесе 
маңызды концептілер кодталады.

Концептіге осы күнге дейін түрлі анықтамалар беріліп келе жатыр. 
Концептіге берілген біртүтас анықтаманың болмауы оның көпөлшемді 
қүрылым болып табылатынымен байланысты. Себебі концептіге үғымдық 
негізбен бірге тілді түтынушы арқылы ой елегінен өткізіліп қана қоймай, 
сонымен қатар түрлі сезімдер туғызатын элеуметтік-пснхо-мэденн бөлім де, 
яғнн белгілі бір мэденнетке қатысты эмоцнялар, ассоциациялар, бағалар, 
үлттық бейнелер сняқты түрлі коннотацнялар енеді.

Әр үлттың, этностың таным үрдісі мен руханн қүндылықтарды 
қабылдау, зерделеу, түжырымдау өрісі кең эрі өзгеше. Мүндай таным үрдісі 
тарнхн шығармаларда, халық ауыз әдебиеті мүралары мен белгілі ақын- 
жазушылардың көркем шығармаларында, түрлі сөздіктерде аңғарылады. 
Ғаламның тілдік бейнесіне жол сілтейтін концептінің табнғатын ашу этнос 
санасындагы ментальдық даралықты тілдік деректер негізінде танып-түсінуге 
ықпал етеді. Танымдық түрғыдан зерделенетін тілдік-фнлософнялық 
түжырымдар мол. Солардың арасында ерекше орын алатын мәселе - елдік 
туралы толғаныстар. Елдік үғымның концептілік аясын ғылымн түрғыдан 
жүйелей отырып, олардың лннгвомэденн, когнитивтік-концептуалдық 
аспектілерін тіл заңдылықтары негізінде саралау қазіргі өзекті мэселелер 
қатарына жата келіп, белгілі бір ақын-жазушы танымын немесе үлтты танып- 
білуге көмектеседі. Сонымен, «концепт -  сананның менталдық немесе 
психикалық қырын, адамның білімі мен тэжірнбесін жеткізетін, элеуметтік, 
философиялық менталды ақпараттар мазмүнын түсіндіруге қызмет ететін 
категория» [2, 205-6.].

Елдік концептілердің ауқымы өте кең. Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігінде елдік сөзіне төмендегідей анықтамалар беріледі:

Сын есім. Елге тән; халықтық, бұқаралыц. Егер қазақ халқының талай 
ғасыр, талай белге созылған елдік күрестерінің қандайын алсаң да ақын сөзі -  
өлең, соның бэрінің басы-қасында болып келді (Ғ.Мүсірепов, Суреткер). Бүл 
сөз ағайынның сөзі -  «У ішсең көппен бірге іш, бал жесең бөліп же» деген 
ежелгі елдік сөз (Х.есенжанов. Тар кезең). «Елдік намыс жыртылады, 
дәстүрін аяққа бастыдан» басқа пэлендей лаң көрдік дей аламады (Д.Әбілов, 
Арман).

Зат есім. Халыцца елег тән жацсы цасиет; татулъщ, бірлік 
ынтымацтастъщ. Елдің елдігін, ердің ерлігін көрсететін заман енді туды 
(І.Есенбнрлин, Ллмас). Ел баласы алдымен елдің елдігін ойлар 
(С.Бақбергенов, Адам). Мадақтасақ елдікті, бірлікті, халықтар достығын 
мадақтайық та! ( С.Сейтов, Жылдар).

Елдігін істеді (жасады). А) Шапагатты пейіл білдірді, цайырымдылъщ 
көрсетті. Сендер қаңғыған итке мені талатпай эйтеуір елдіктеріңді 
істедіңдер. Ризамын, Аңдабек (Ш.Қүсайынов, Үкілі). Тоқтапты сол көш,
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Түргенге жетіп қүлапты, Қарсы алған елден бір жайлы қоныс сүрапты. Ел 
деген ел ғой елдігін істеп багыпты, Сол ауыл сөйтіп бір жайлы қоныс 
тауыпты (Т.Молдағалиев, Ескерткіш). Ә) Көп болып көмектесті, жәрдем 
етті. -  Екі баласы бірдей елдің қамын ойлап, жауға ататнса, ел елдігін 
істемес деймісің? -  деп Сэрсен болмады (Ж.Тэшенов, Алгашқы).

Елдіктен кетті. А) Ел болудан қалды; тоз-тоз болды. Елдіктен әбден 
кеткенде, Сүйекке зардап жеткеде. Шыққамыз бүгін жарыққа, Лағынет 
айтып өткенге (І.Жансүгіров, Шығ.). Ә) Ауыс. Араздасты, жауласты, 
цастасты,өштесті. Тойда таяқ жедім деп, бүкіл ауылмен елдіктен 
кетпекпісің (Ауызекі тіл) [3, 310-6.].

Елдік концептілердің қүрылымы Отан, туған жер, ел, атамекен, 
мемлекет, туған өлке, халық атауларымен бірге ел болу, тіл, азаттық, 
еркіндік, тарих, тэуелсіздік, үлт сияқты атаулармен толыға келіп, үлт мүддесі, 
күрес, рух, бейбіт өмір, үлттық діл, бірігу, тендік, рухани мүра, үлттық 
болмыс, намыс, ар-ождан,сенім, патриотизм, мэдениет сияқты семалармен де 
этностық үғымын кеңейте түседі. Бүл үғымдардың күрделі семиотикалық 
жүйеге енуі эр түрлі концептілерде сипат алып, өз ерекшеліктері мен 
айырмашылықтарын үлт болмысымен немесе жеке автор танымымен 
түсіндіре алады.

М.Шаханов поэзиясын саралай отырып, елдік концептілерді келесі 
топтарға бөліп қарастыруға болады: үлт, халық, ар-намыс, рух, туған жер, 
ерлік, адалдық, бірлік, достық, үрпақ концептілері.

Үлт, халық концептісі. Автор үлт үғымын жан-жақты танытуда 
концептілік қүрылымдарды кеңінен қолданады. Мысалы:¥лттың даналығы 
ғасырлармен өрелес. Мінезсіз үлт айналмайды үлы елге. Үлт жолы шиыр. 
Қайта оянған үлт намысы. Ғасырды асар эдебиеті болмаса, Үлт даралық таба 
алмайды, Және үлт боп саналмайды ешқашан. Поэтикалық үзінділерде ақын 
үлт үғымын даралық, даналық, үлылық, намыс эталонымен танытып, 
фреймдік тармағын кеңейтеді.

Үрпақ концептісі. Когнитивтік санада үрпақ концептісі жалгастық, 
сабақтастық семасында кең тараған. Бүл үғым М.Шаханов поэзиясында 
санатты үрпақ, соңымыздан асау үрпақ, арынды үрпақ келеді, сүйеніш, 
албырт үрпақ тіркестерімен репрезентацияланған.

Өмір мынау, толған дау, толған егес
Үрпақ жоқта тарланың тарлан емес,
Арманың арман емес...
Өйтені үрпақ тағдырынан маңызды
Бізге дейін ештеңе болған емес,
Және бізден кейін де болмақ емес!!! Поэтикалық үзіндіде үрпақ үғымы 

сценарийлік қүрылымда танылған. Себебі санада адамның өмір сүру, бала 
тәрбиелеу эрекеті туындайды.

Рух концептсі. Рух -  бүл метафизикалық концепт. Рух үғымы түсінілуі 
күңгірт, танылуы қиын үғым. Дегенмен автордың рух концептісін танытатын 
көркемдік бейнесі үғымның мэнін өзінше айқындайды: Рух, сана жалгыздығы
-  ең азапты жалғыздық. Пэс кеудеге асқақ рух қонар ма? Рух ердің өзегі ғой 
қайда да. Қайсар рух. Өз үлтының сан ғасырлық рухы. Рухымыз еңкейген 
жоқ. Сорласа жүрт рухсыздан сорлайды. Автор танымында рух тау, мектеп
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бейнесімен дэріптеледі: Пенделігін жыққан жандар -  Рух тауға шыққандар. 
Оймен, мүңмен көз тастайды Рух атты мектепке .

Туған жер концептісі. Логикалық танымда туған жер концептісі 
дүниеге келу, балалық шақ, ер жету сияқты үғымдармен өлшенеді. Автордың 
когнитивтік стилінде туған жер концептісі түп қазық, айбын, кіндік кескен 
өлке, туған ошақ, Жер-Ана, дарқан ана, арман, мүң тіркестері арқылы 
танылады: Туған жер қырқасында, Қап қойды бүл балалық. Ал сен туған 
мекеніңе терең тамыр жайдың да, Айналдың зор айбынға, Міне содан өрбіп 
жатыр бақытың да, қайғың да. Көкірегім туған жермен бір соғады қайда да. 
Көзіме ыстық көрінеді туған ауыл бейнесі.Туған жерім -  арман, мүңым,Енді 
сені жетелейді жол қалай? Менің бассыз қалгандығым, Сенің бассыз 
қалғандығың болмағай!

Автор төмендегі үзіндіде туған жерді тіл қадірін, ел қадірін білу 
эталонымен танытып, фреймдік тарамғын кеңейтеді:

«Әр нэресте қашан есі кіргенше,
Жер қадірін,
Ел қадірін,
Ең бастысы тіл қадірін білгенше,
Алғашқы әнтек қылығына 
Өзі үялып күлгенше,
Көтергенше балаң ойдың желкенін,
Қинаса да қиқар соқпақ, қиыс жол,
Өзін туған қасиетті өлкенің 
Ауасымен дем алуға тиісті ол!»
Жоғарыда келтірілген елдік концептілердің басты мазмүны автордың 

өмірлік тэжірибелеріндегі фрагменттерді көрсетеді. «Тілдегі концептілер 
үлттың, халықтың, мэдениетіне, эдебиетіне, ғылымына, тарихына, 
тәжірибесіне, дініне тікелей тэуелді. Ол қатып қалған семиотикалық жүйе 
емес, белгілі бір үлттың мэдениеті негізінде уақыт пен кеңістікте өзгеріп 
отырады. Концептілер адамға берілген ақпараттың концептуалдану -  
адамның танымдық эрекетінің маңызды үдерістерінің бірі. Ол адамға 
берілген ақпаратты өндеп, адам санасында (психикасында) жаңа 
концептілердің, концептілік қүрылымдар мен концептуалдық жүйенің 
жасалуына жол ашады» [4, 58-6.]. Демек, М.Шаханов поэзиясындағы елдік 
концептілердің жоғарыда аталып өткеніміздей кең өрісі қаламгердің бейнелі 
ойлауының нәтижесі.
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Хасанов Г.К., Жумашева К.Б.
Народные концепты в поэзии М.Шаханова

В этой статье рассматривается когнитивная лингвистика как направление языкознания , 
в частности, понятие концепта. Статья посвящена исследованию народных концептов в поэзии 
М.Шаханова.

Ключевые слова: концепт, сознание, психология, философия, концептуальная 
система, поле, народные концепты, познание, сема.

Khassanov G.K., Zhumasheva K.B.
Folk concepts in poetry of M.Shahanov.

Cognitive linguistics as un area of science of language is studied in this article, in particular a 
concept. The article is devoted to the study of folk concepts in poetry of M.Shahanov.

Key words: concept, consciousness, psychology, philosophy, conceptual system, field, 
national concepts , cognition, seme.
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Аннотация. Бұл мақалада Сэбит Мұқановтыц «XX гасырдагы қазақ әдебиеті» (1932) 
кітабындагы Ғұмар Қараш мұрасы туралы зерттеуі сөз етіледі. Ақынныц тұщыш рет 
монографиялық портреті жасалып, өмірі мен шыгармашылыгы толыгырақ баяндалган 
С.Мұқановтыц еңбегі алгашқы көлемді зерттеу ретінде багаланады. Ецбекгегі «Өрнекке» 
шейін», «Өрнек», «Тұлпарлар», «Тұрымтай», «Мұгалімде» деген бөлімдердіц ішінде Ғұмар 
Қараштыц «Бала тұлпар» мен «Ага тұлпар» жинагы қарастырылган «Тұлпарлар» бөлімі 
арнайы зерделенеді. Ақынныц өзіне тэн өзгешелікгерін екшеп қарастырган зерттеуші пікірініц 
құндылыгы сараланады. Екі жинақтагы өлецдерді салыстыра талдап, шыгармаларыныц 
идеялық мазмұны мен тіл ерекшелігі туралы өзіндік ой-тұжырымдар жасаган С.Мұқанов 
зерттеуініц қазіргі уақыттағы мацыздылыгы айқындалады.

Тірек создері: зерттеу, ақын, заман, казақ хандыгы, ой-толгам, философиялық лирика, 
дін, тұспал, мэдени-агарту, өнер-білім.

Орыс отаршылдыгының қанауы күшейген түсында өмір сүрген 
ақындардың бірі Ғүмар Қараш болатын. Оның көзі тірісінде «Қарлыгаш» 
(Қазан, 1911), «Бала түлпар» (Уфа, 1911), «Тумыш» (Уфа, 1911), «Ага 
түлпар» (Орынбор, 1914), «Түрымтай» (Уфа, 1918) деп аталатын бес 
поэзиялық жинагы мен «Ойга келген пікірлерім» (Орынбор, 1910), «Өрнек» 
(Уфа, 1911), «Бедел һажы» (Қазан, 1913) дейтін үш зерттеу кітабының жарық 
көруі ақынның XX гасыр басында-ақ өзіндік орны бар түлга ретінде 
танылуына жэне шыгармаларының зерттелуіне зор мүмкіндік экелген еді. 
Тіпті, Ғүмар Қараштың шыгармалары туралы алгашқы көлемді зерттеуді 
Сэбит Мүқановтың «XX гасырдагы қазақ эдебиеті» (1932) кітабынан 
кездестіруіміздің өзі осының айгагы болар.
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Ғүмар Қараш туралы ең алғаш көзі тірісінде 1919 жылы «Киргизская 
правда» (Қазақ дүрыстығы) газетінің 20-санында «Киргизская литература и 
тамырлар» деген мақалада жазылып, редакция тарапынан ақынның қызметі 
мен шыгармалары жайында пікірлер берілген. Бүдан кейін 1921 жылы 
Семейдегі облыстық «Қазақ тілі» газетінінің 1-санында Ғ.Қараштың 
қазасына қатысты жазылган шағын мақала жарық көріп, мүнда да ақынның 
өмірі мен шыгармаларына қысқаша шолу жасалган. Бүл мақалаларга 
қараганда Ғүмар Қараштың түңғыш рет монографиялық портреті жасалып, 
өмірі мен шыгармашылыгы толыгырақ баяндалган С.Мүқановтың еңбегі 
алғашқы көлемді зерттеу ретінде бағаланатыны белгілі.

«XX ғасырдағы қазақ эдебиеті» кітабында монографиялық 
портреттердің ішінде Ахмет Байтүрсынүлы мен Міржақып Дулатүлынан 
кейін Ғүмар Қараштың қарастырылуы да тегін емес. Өйткені С.Мүқанов үшін 
Ғүмар Қараш «жазу элемінен Ахмет, Міржақыптармен шендес» [1, 1326.] 
ақын еді.

С.Мүқанов «XX ғасырдағы қазақ эдебиеті» еңбегінде ақынның 
алдымен өміріне тоқталады, содан соң шығармашылығын «Өрнекке» шейін», 
«Өрнек», «Түлпарлар», «Түрымтай», «Мүғалімде» деген бөлімдерге бөліп, 
эрқайсысына талдау жасайды. Өмірі баяндалган бөлімде «Қарлығаш» дейтін 
өлендер жинағын шығарып, одан кейін «Өрнек», «Бала түлпар», «Аға 
түлпар», «Тумыш» деген кітаптар шығарады. «Шайыр», «Көкшілдер» деген 
халық эдебиет жинағын бастырады. Бірнеше пэлсафа мақалалар жазады...» 
[1, 1326.] деп Ғ.Қараш еңбектерінен жалпылама хабардар етсе, зерттеудің 
соңында «Қарлығаш», «Қырғи», «Тумыш» дейтін шыгармалары (кітаптары) 
қанша іздегенімізбен қолға түспеді. Оларды түсіргенде, Омар туралы берген 
материалымыз толығырақ болар еді. Әйткенмен олардың негізгі сарындары 
біз көрсеткен шығармадағылар. Сондықтан шамалы түрде Омарды тануға 
осылар да жарайды-ау дейміз. Толықтыруды алдағы өмір тағы да көрсетеді» 
[1,1726.] деп монографиялық портретті тәмамдау арқылы ақынның 
поэзиялық жинақтарының басты-бастысына талдау жасағанын аңғартып 
өтеді. Енді С.Мүқанов зерттеуіндегі Ғүмар Қараштың «Бала түлпар» мен 
«Аға түлпар» жинагы қарастырылған «Түлпарлар» бөліміне тоқталамыз.

С.Мүқанов бүл бөлімді «Омардың 1911-1913 жылдары үдайымен «Бала 
түлпар», «Аға түлпар» деген екі өлеңдер жинағы шықты. Мазмүн жағын 
тексергенде, Омар бүл шыгармаларына атты тауып қойған. Өйткені бастапқы 
«түлпардағы» Омардың пікірі екінші «түлпарда» өрбіген, өскен. Екі 
«түлпарда» жазылған пікір біреу. Бірақ бастапқы «түлпарда» айтылған сөздер 
екінші «түлпарда» толықтырылған жэне қорытылған» [1,138-139 бб.] деген 
пікірімен бастайды да, өз сөзінің дэлелі ретінде екі жинақтан үзінді, яғни, 
ақынның «Бала түлпар» жинағынан жиырма төрт, «Аға түлпар» жинағынан 
он үш өлең жолының мэтінін қатар береді. Зерттеуші алдымен жинақтардың 
атауына мэн беріп, оның дэл тауып қойылғанын сөз еткенде «Аға 
түлпардың» алдыңғы жинаққа қарағанда «өрбіген, өскен» деу арқылы 
ілгерілеу екенін атап өтеді. Шынымен де бүл жинақ Ғ.Қарашты ақынның өз 
сөзімен айтқанда «Замана жайын көзге алар» шын азамат-ақын ретінде 
танытқан еді. Сондай-ақ көлемдісімен де ерекшеленген «Аға түлпар» жинағы 
Орынборда жер ауып жүрген Ахмет Байтүрсыновтың бастырумен жарық
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көрген еді. С.Мүкановтың Ғ.Қарашты А.Байтүрсыновтармен «араласқан 
ақын» деуінің бір үшы да осыдан болар.

Зерттеуде берілген қазақтың бүрынғы хандары, билері мен байлары, 
батырлары мен арулары сипатталатын ақынның екі жинақтағы өлең 
жолдарын салыстыра зерделесек, ғалымның «бастапқы «түлпарда» айтылған 
сөздер екінші «түлпарда» толықтырылған және қорытылған» деген пікірінің 
нақтылығына көз жеткіземіз. Сондай-ақ «Бүл өлеңде мазмүн жағынан да, түр 
жағынан да түк айырма жоқ, бар айырмасы, сөздердің орны ауыстырылып, 
үйлесі басқалау...» [1,140 б.] деген ой-түжырымдары да негізсіз емес. 
Мэселен, «Бала түлпарда»:

«Хан бар еді асылдан,
Жарлығы халыққа шашылған.
Әділдік етіп, басқарып,
Ел билеген жасынан.
Ақсақал билер бар еді,
Шешілген шешіп түйінді,
Атқарған істі басынан...»,-
деп сипатталып жатса, «Аға түлпарда»:
«Хан бар еді сол күнде,
Ақсүңқарға үқсаған,
Билер, жүйрік бар еді,
Хас түлпарға үқсаған...» [1,139 б.],-
деген жолдармен өріледі. Жалпы, салыстыру үшін берілген зерттеудегі 

бүл өлеңдер екі жинақта да кездесетін ақынның «Замана жайынан» деген 
тақырыптағы өлеңінен алынып отырған соң да осылай үйқасып жатқан болар.

С.Мүканов Ғ.Қараштың өзіне тән қырларын ашып көрсетуде «...хандық 
дәуірді суреттеуінде өзгешелік бар. Ол өзгешелік: Омармен түстас үлтшыл 
ақындардың ешқайсысы хандық дэуірді Омар сияқты қып жырлай алған жоқ, 
шет-пүшпақтап, аздап қана жырлады. Омар олай істеген жоқ. Оның екі 
«түлпарының» екеуі де түгелге жақын хандық өмірді сипаттауға арналған» 
[1,140 б.] деп ақынның тақырыпты кеңінен толғайтын артықшылығын баса 
айтады. Тіпті, өз пікірін дэлелдеуде «Омар ескі хандық өмірді жырлағанда 
өзге ақындарда:

«Қазақтың қандай еді мақсаты,
Бір күнде көшіп-қонған рахаты»

(Міржақып)
деп қана, болмаса:

«Ертедегі еркің қайда,
Ерте күнгі көркің қайда»

(Ахмет)
деп, аз сөзбен өте шыққан жоқ. Хандық дэуірдің эр көрінісін толықтай 

тоқтады» [1,140 б.] деп А.Байтүрсынов, М.Дулатовтың өлеңдерін мысалға ала 
отырып ойын түйіндейді. Мүның өзі зерттеушінің Ғ.Қараш мүрасына аса 
ыждағатпен қарағандығын аңғартса керек.

«Омардың тілінде де өзгелерден «Түлпарларында» өскен өзгешелік бар. 
Ол қазақтың жортуылшыл кезіне сэйкестелген шүбыртпалы өлең түрімен 
жазған. Бүл түр қазақтың үғымына өзге тез қонатын түр. Оның үстіне тілі 
ашық қазақ тілі.
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«Түлпарларда» Омар тіл жағынан, қүрылыс жагынан Махамбет, 
Шэңгерей, Мүрат сияқты атақты халық ақындарына көп еліктеген. Солардың 
сөз қүрылысын, пернелеуді көп қолданған. Сондықтан оның сіңімділігі өте 
күшті» [1,140 б.] деп ақын өлендерінің қүрылысы мен тілі, түрі жагынан да 
өзгешілігін тауып, бағасын береді.

Ғ.Қараш өлендерін осылайша зерделегенде «Ол күңдікке, бақсылыққа, 
надандыққа, қадімшілікке қатты қарсы бола түра, хандық дэуірін айтқанда 
өте қызып кетіп, өзінің қай таптың ақыны екендігін көп жерде үмытып кетті» 
[1,141 б.] деп зерттеуші ақындарды тапшылдыққа бөлетін эдетіне де басып, 
кей жерлерде еске салып отырады. Осы пікірін өрбіту үшін «Бала түлпар» 
жинағындағы «Сырым батыр» өлеңіне біршама тоқталады. С.Мүқанов 
Сырымнің кім екенін, оның Хиуаға не себепті барғандығы жайында алдымен 
эңгімелеп алады да, «Осы Сырымды Омар Хиуада мынадай істерге 
жолықтырады» деп әрі қарай шығарма мазмүнын өлеңнен үзінді келтіре 
отырып баяндайды. Соңынан «Дәуіріне қарай Сырымның ісі тентек, ханның 
жазасы дүрыс» деген көзқарасын білдіргенде «Егер де Хиуаның бір өзбегі 
тілін тигізсе, қазақтың ханы да өзбекті дарға асар еді. Бізше Омардың бүл 
арада Сырымға сүйінуі орынсыз сүйіну» [1,143 б.] деп өз дэлелдерін алға 
тарту арқылы батыр өліміне өкінген ақынның соңгы өлең жолдарына 
келіспеушілігін де ашық жеткізіп отырады.

Одан эрі зерттеуші «Түлпарлар» бөлімінің соңына дейін ақынның «Аға 
түлпар» жинағына кеңінен тоқталып, хандық дэуір мен өз заманын 
сипаттаған жэне өнер-білім, жастар туралы толғауларын қарастырады. 
Хандық дэуірді сипаттаған толғауларынан алдымен «Аға түлпарда» Омар 
өткен дэуірді былай деп келеді» деп ақынның қырық жеті жол, «Жер жағына 
кеткенде Омардың ақындығы тіпті аласүрып кетеді» деп отыз төрт жол, 
«Хандық дэуірді, оның салтанатын осылай жырлап келеді де, сөзін былай деп 
қорытады» деп он жол өлең мэтінін береді. Негізінен бүл өлең жолдарының 
бәрі де ақынның «Замана жайынан» деген бес бөліктен түратын үзақ 
толгауынан алынған. Осы шығармасын «Замана» кітабынан (1994) толық 
оқығанда, олардың барлығында да ақынның замана, замана адамы жайында 
бағзы жыраулар үлгісімен өзінше жырлайтыны байкалады. С.Мүқанов осы 
үзақ толғауды үшке топтап алып, мәтінін береді де, мазмүндық жағынан 
талдау жасамай, оқырманның өзіне қалдырады.

Сонымен өткен дэуірді сипаттағанда ақын қазақтың бар асылын 
тізбектеп жырлап қана қоймай, «Алтынды тақ үстінде, Олар хандық 
сүргенде, Қой үстінде боз торғай, Жүмыртқалап түр еді» деп қазақтың 
осыншалықты байлығы да, бар асылы да хандық дэуірде болғандығына 
сендіреді. Ал жер туралы айтқанда «Кешегі өткен заманның, Жер сипатын 
сүрасаң» деп қазақ қонысының өте бай, қүнарлы болғанын ауыз толтыра 
суреттей келіп, соларың «Қайда кетті, қане енді» деген сауал тастайды. 
Ақынның ең басты қайғысы да патша отаршыларының қазақты ата 
қонысынан айыруы еді. «Қазақ» газетіндегі «Астрахан жері» деген үжымдық 
хат-мақалада «Қазақ жерінің отарлануын жэне қазақ даласының талануының 
тарихын мақсатына, уақытына, отарлаған еліне қарай екі дэуірге бөлуге 
болады. Әуелгі дэуір -  орысқа бағынғаннан бастап XIX ғасырдың 80- 
жылдарының басына дейін. Бүл -  атты казактардың пайдасына, эскерлік 
кісілердің пайдасына деп жер алу дәуірі. Екінші дэуір -  өткен ғасырдың
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80-жылдарының аяғынан патшашыл өкімет қүлаганға шейінгі дэуір. Бүл -  
қара шекпендер үшін жер алу дэуірі. Осы дэуірлеу түрғысынан көз салсақ, 
әсіресе Ішкі Орда /Бөкей/ қазақтарына берілген жер 7 миллион десятина 
шамасында болып, мүның жартысы пайдалы, жартысы қүм, сор саналады... 
Закон жолында Ішкі Орда қазағына берілген жер қазына жері болып, 
уақытша гана пайдалануга берілген. «Жер қазынанікі» деген законға таянып, 
үкімет түрлі сылтау көрсетіп, Ішкі Орда жерін тілкімдеп алып отыр...» [2] 
деп жазады Ғүмар Қараш, Нығметолла Ибрахимүлы, Сейіткали Мендешүлы, 
Ғабидолла Ахмедүлы. Осылайша, қазақ жерін қалағанынша тэркілеу, яғни, 
отаршылдық саясаттың шегіне жеткен осындай күрделі мэселелерді Ғүмар 
Қараш қара сөзбен де, өлеңмен де жырлады. «Бала түлпар» жинағындағы 
«Замана жайынан» деген өлеңінде де қазақ жерін талан-таражға салған патша 
өкіметінің осы аграрлық саясатын ашына толғаған:

Шағаладай, шаңқан боз үйлер,
Бетегелі бүйра, ну жерлер 
Бэрі кетті қазақтан,
Не дерге мүны болады? [3,47 б.]
Ақын «Қайда кетті, қане енді» деген сауалын да жауапсыз 

қалдырмайды. Зерттеудегі соңғы он жол өлең мэтінінде ол былайша 
түсіндірілген:

Жүрдай болу мэнісі,
Бүл халықтың бүл күнде,
Алтын тақты ханы жоқ,
Хансыз елдің сэні жоқ,
Қазысы жоқ, биі жоқ,
Бисіз елдің күйі жоқ,
Батыры жоқ, байы жоқ,
Дэулетсіз жүрттың жайы жоқ.
Күні қараң малсыздың,
Жүлдызы жоқ, айы жоқ [1,145 б.].
С.Мүқанов зерттеуде хандық дэуірді сипатаудағы ақынның арнау 

өлеңін де қарастырады. «Жәңгір ханның немересі Жангерей Сейіткерейүлына 
арнаған» үзақ өлеңінің мэтінін беріп, толғауда кездесетін хандардың кім 
екендігі, олардың тарихтағы орны туралы егжей-тегжей түсіндіреді. 
Ақынның оларды мадақтағанын қүптамайтынын дәлелдеу үшін бірнеше 
мэліметтерді тілге тиек етеді. Сөйтіп, С.Мүқанов осы еңбегінде шығарманы 
тарихпен байланыстыра талдаудың алғашқы үлгісін жасады.

Зерттеуші ақынның өз заманы туралы толғаған өлеңдерінен де біршама 
мысалдар келтіріп, талдау жасайды.

«Ел адасып, азған соң,
Ақылынан тозған соң,
Ес аударған сиқыршы,
Ала қағаз пүл шықты (19-бет)», -

деген ақынның өлең жолдарын ала отырып, «Ала қағаз» деп отырғаны 
ақша. Ақша капиталистерінің есін аударатын сиқыршы екені рас» [1,149 б.] 
десе, «ел ағасының» «ар-иманы мал болды» деген ақын сынына «байлардың 
досы мал екені рас» дей келіп, Гогольдің «Мертвые души» поэмасындағы 
бас кейіпкер Чичиковті тілге тиек етеді. «Ала қағазды» дос көреді деп,
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Омардың үрысып отырғандары қазақтан шығып келе жатқан Чичиковтар» 
[1,149 б.] екенін айтып Ғүмар Қараш сөзін толықтыра түседі.

Сонымен ақынның «халықтың күні қараған жамандарды» жеке-жеке 
кейіптеген «Асыл ер» өлеңінен отыз алты жол, «Халықты өнер-білімге 
шақырады» [1,150 б.] деп білім мен гылым туралы отыз бес жол, жастар 
туралы отыз бес жол өлең мәтінін енгізе отырып, осы жинақ туралы 
қорытынды пікірін айтуға ойысқанда С.Мүқанов «Аға түлпар» Омардың 
ақындық күшін көрсететін шығармасының біреуі» деген негізгі түйінін 
айтады.

Осы зерттеуінің соңында «Аға түлпардың» ең аяғында жазылган 
«Қиял», «Ақиқат» деген өлеңі» деп Ғүмар Қараш дүниетанымының мэйегі 
іспеттес философиялық лирика жанрында жазылған үзақ толғауының мэтінін 
бере отырып, «діншілдіктің, тағдыршылдықтың, тэңірге табынушылықтың ең 
жоғарғы дэрежесі» [1,157 б.] деген түжырым жасайды. Алайда, мүндай 
пікірлерді кейінгі кеңес заманындағы зерттеушілер де аңгартып отырды. 
Мэселен, ғалым Е.Ысмайылов «Ол кейде ескішілік сарынға беріліп, өткен 
ескі өмірді аңсайды... Кейде бүқаршылдық бағытқа жақындап, ескі 
феодалдық дүниенің кертартпашылдық жолына батыл қарсы шығады... Кейде 
ишан, молдаларды батыл сынап эшкерлесе, сонымен бірге өзі тағдыр алдына 
бас иіп тәңірге жалынғандай жырлар жазды» [4, 259-260 бб.] деген пікір 
білдірген еді.

Жалпы, зерттеуші осы жинақтағы өлеңдерін зерделей келіп, «Ақындық 
күші тіл, бейне жағынан алғанда, ол кездегі қазақ поэзиясының ең шебер 
жазылганына қосылатын поэзия осы «Аға түлпар». Омардың өзі өз боп 
қолынан жазылып шыққан шығармаларының ішінде, көркемдік жағынан 
бүдан күштісі жоқ. Көркемдік жағынан «Аға түлпар» өзімен тетелес, басқа 
ақындардың шығармаларына ағалық істей алады.

Түр жағынан «Аға түлпардың» қасиеті осындай. «Аға түлпардың» 
түрінен пролетариат жазушылары да үлгі алуға болады» [1,154 б.] деп 
шығармаларының көркемдігі мен түрі жағынан жогары бағалайды. Ал 
«Мазмүн жағынан келгенде, «Аға түлпарда» Омар феодалдық идеологиямен 
байшылдық идеологиясының екі арасында көп толқығандығы көрінеді» 
[1,154 б.] деп осындай тапшылдық пікірін алға тартып отыратын эдетінен бір 
сэтте айнымайтындығына салады.

Түйіп айтқанда, С.Мүқановтың Ғүмар Қараш туралы еңбегі ақынның 
түңғыш рет монографиялық портреті жасалып, өмірі мен шығармашылығы 
баяндалған алғашқы көлемді зерттеу ретінде бағаланатыны, сондай-ақ 
«Түлпарлар» бөліміндегі өзіндік ой-түжырымдарының қазіргі уақыттагы 
ақын мүрасын зерттеушілер үшін де қажет екендігі сөзсіз.
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Ахметова К., Әбдіқалық К.
Первое исследование наследия Гумара Караша

В данной статье речь идет об изучении наследия Гумара Караша в книге Сабита 
Муканова «Казахская литература XX века» (1932). Впервые труд С.Муканова получил свою 
высокую оценку как объемное исследование, где создан монографический портрет акына, 
воссозданы его жизнь и творчество. В статье специально рассмотрен раздел «Тулпарлар», 
посвященный изучению таких сборников Гумара Караша, как «Бала тулпар» и «Ага тулпар». 
Требует отдельного рассмотрения и излагаемое исследователем мнение. Значимость 
исследования С.Муканова заключается в сопоставительном изучении наследия акына, 
исследовании идейного содержания и языковых особенностей сборников.

Ключевые слова: Исследование, поэт, эпоха, казахское ханство, размышление, 
философская лирика, религия, скрытом текстом, просветительство, познания.

Ahmetova K., Abdikalik K.
The first studies of the heritage of Gumar Karash

This article focuses on the study of heritage of Gumar Karash in "Kazakh literature of the 
twentieth century" (1932) by Sabit Mukanov. S.Mukanov’s work is highly valued for its diversity. 
He created a monographic portrait of poet, investigated the life and creation of Gumar Karash. In 
this article are considered investigator S.Mukanov’s thoughts about linguistic features and the 
ideological content Gumar Karash’s collections "Bala Tulpar " and "Aga Tulpar".

Key words: Investigation, poet, era, the Kazakh Khanate, thinking, philosophical poetry, 
religion, hidden text, enlightenment, art and education.
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АНТОНИМДІК ОППОЗИЦИЯ ТЕРМИНІ ТУРАЛЫ

Аннотация. Мақалада антонимдік оппозиция термині қарастырылган. Сондай-ақ, 
антонимдік оппозиция түрлері қазақ көркем әдебиеті мәтіндері негізінде талданган.

Тірек сөздер: антонимдер, антонимдік оппозиция

Антонимия негізінде қоршаған заттар мен құбылыстар туралы 
үгымдардың адам санасында салыстырылу мен қарама-қарсы қойылу қасиеті 
жатыр. Антонимия логикалық-танымдық табиғатқа ие тілдік категория болып 
табылады. Бүл жерде логика мен семасиология гылымдарыньщ зерттеу 
объектілері тогысады, тек зерттеу мақсаттарына қарай бүл гылымдарда бір 
құбылыс эр түрлі қырынан қарастырылады. Тілшілер де, ойшылдар да 
"қарама-қарсылық" үгымын басшылыққа алганымен, эр түрлі магынада 
жүмсайды. Біз "логикалық қарама-қарсылық" пен "тілдік қарама-қарсылық" 
үгымдарының ара жігін ажырату қажет деп есептейміз. Бүл тілдегі 
антонимдік оппозициялар мен логикадагы бір-біріне қабыспайтын үгымдар 
арасындагы байланысты анықтауга мүмкіндік берер еді. Қисынды 
(логикалық) қарама-қарсылық бір-біріне қабыспайтын үгымдардың қарым- 
қатынастарын сипаттайды, бүл қатарга контрарлық (қарама-қарсы) жэне 
контрадикторлық (қарама-қайшы) қарама-қарсылық енеді [2, 13].
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Логикалық жэне тілдік қарама-қарсылық категориялары арасындагы 
катынастыц екі түрін белгілеуге болады:

1. Контрарлық қарама-қарсылық -  тілдік қарама-қарсылық.
2. Контрацикторлық қарама-қарсылық -  тілдік қарама-қарсылық.

Контрарлық қарама-қарсылық / лат. Contrarius "қарама-қарсы" [3, 305],
К д р ам а-қ ар сы  үгымдар арасында аралық үгым болады. Кестемен берсек: X- Z- 
У /жас -  орта жастағы - қарт, ерте - уақытында - кеш, тар - шақ - кең/.

50-жылдардағы логика оқулықтарында қарама-қарсылық "бір-бірін 
жоққа шыгарып қана қоймайды, жоққа шыгарганның орнына жаңа жагымды 
үгым береді " /"ақ -  қара", "эдемі - көріксіз" деп анықтама берілсе/ [4, 317], 
соңгы жылдардагы оқулықтарда былайша нақтыланады: мүндай үгымдар 
"бірі-бірініц белгілерін жоққа шыгарады" [5, 34; 6, 37]. В.Я.Свинцов еңбегінде 
анықтама өзгертіліп, нақты беріледі: контрарлық үгымдар "бағалау шкаласы 
бойынша ... бір-бірімен мүлдем қайшы белгілер". Яғни, "бір тізбектің бойындагы 
қасиет, эрекет, күйдің ең шеткі екі мүшесі, мысалы, "қарттық - жастық",ыссы - 
салқын" жэне т.б." [7, 46].

Антонимдік қатынасты оппозиция әдісі бойынша талдауда
Н.С.Трубецкойдің зерттеуінің негізінде келесі түрлерге жіктеуге болады: 
градуалды, привативті, эквивалентті оппозициялар[1].

«Антонимдік оппозиция» термині кең үгымда қолданылып, 
лексикадагы қарама-қарсылықты зерттеу барысында қарастырылмайтын 
тілдік қүбылыстарды да қамтиды. Антонимдік оппозиция түрлеріне жеке- 
жеке тоқталуды жөн көрдік.

Градуалды антонимдік оппозиция белгі мен қасиеттердіц қарама- 
қайшылыгыныц арасында аралық мүшелердіц болуымен ерекшеленеді. 
Аралық мүше градиациалық шкалада қарқындылық белгісі бойынша екі 
шеткі қарсы мэнніц арасында орналасады. Мысалы,

Қиыншылық атаулы бізбен кетті, сендерге цалганы рахат тұрмыс, 
сейіл серуен дегенді айтуга неге цүштар екен сол үлкендер [8, 48]. Бүл 
сөйлемде берілген «қиыншылық» пен «рахат түрмыстыц» ортасында 
қалыпты өмір түрганы, оныц екі қарама-қайшы үгымнан тец ара қашықтықта 
түрганы белгілі.

Градуалды антонимдік оппозиция сапалық сын есімдерден, соган сай 
зат есімдер мен үстеулерден жасалады. Мүндай лексемалар сапалық-сандық 
сипатқа ие жэне белгілердіц бір-біріне қарама-қайшылыгы түргысынан 
қарқындылық парадигмасын қүрады. Олар симметриялы градуалды 
оппозиция жэне ассиметриялы градуалды оппозицияга бөлінеді.

Симметриялы градуалды оппозиция мүшелері қарқындылық белгісі 
шкаласында аралық элементтен бірдей ара қашықтықта орналасады. Бүл 
дэстүрлі антонимдер болып келеді:

X (Z) Y
Бүл арада (Z) аралық мүше болып табылады.
Рамазан женің ыстық, суық цабагында көріп өсті[9, 251].
Келтірілген мысалдарда кездесетін антонимдердіц ортасында аралық 

мүшеніц бар екені айқын жэне аралық мүше антоним сөздерден бірдей ара 
қашықта түрганын үгамыз. Бүл сөйлемдерде аралық мүше жасырын түрса, 
келесі мысалдарда аралық мүше көрініс тапқан:
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Адам өмірі: балалық, жастық егделік, ңарттық деген тарауларга 
бөлінетін болса, өзінің сол соңгы бөлікке царай цадам басцанын біржола 
мойындаган цалпы бар [10, 141].

Ассиметриялы градуалды оппозиция семантикалық және 
грамматикалық дэрежеде жүзеге асады. Қарама-қарсы мэнді тілдік бірліктер 
орталық мүшеден эр түрлі арақашықтықта болады:

Айырмасы -  концерт залдарында багасы сәл қымбаттау, мүнда су_ 
тегін арзан [10, 266].

X (X) (Z) y  (Y)

Сызбада (X), (Y) белгілерімен берілген аралық мүшеден^) бірдей 
қашықтықта орналасатын антонимдер арзан жэне қымбат үғымдары, X 
арзаннан кішірейтілген сөйлемдегі су тегін арзан сөзі болса, Y қымбатқа 
жетіңкіремейтін қымбаттау сөзі болып келеді.

Бас сүйегі быт-шыт болган қартаңдау солдат пен нац бір жоръщтан 
кейінгі цатты үйцыда жатцандай сүлап жатцан жас солдаттың өлігі оган 
басца ой салды [9, 225].

X (Z) y  (Y)

Бүл сызбадан сөздердің бірі қарама-қарсы мүшесіне қарағанда 
симметриялы антонимнен белгісі кем дэрежеде түрғанын көреміз.

Градулды оппозициядагы ассиметрия шкалада кішірейту мен 
үлкейтудің екі жағына да созылуы мүмкін. Мэселен: Мын жылкы айдаган 
бай да, жалгыз атты қу кедей де, тіпті тігерге түягы жок түлдыр бейбак 
та, казынасы мол алпауыт аксүйек те өзінше күн көреді, өз несібесін місе 
етеді [9, 244].

X (X) (Z) (Y) Y

Мүнда (Z) -  аралық мүше болса, (X),(Y) -  кедей жэне бай үғымдары. 
Ал X сөйлемдегі жалгыз атты қу кедей, түяғы жоқ түлдыр бейбақ болса, Y 
мың жылқы айдаган бай, қазынасы мол алпауыт ақсүйек.

Ал келесі сызба ассиметриялы градуалды оппозиция мүшесінің 
кішірейіп қана қоймай, нөлге жақындайтынын көрсетеді:

О X (X) (Z) (Y) Y

Таразынъщ бір басында жалгыз жазушы, екінші басында мыңдаган 
оқушы түрган сияцтанады [10, 171]. Мүнда аз және көп антонимдерімеи 
салыстырамыз. Бір мүшесі аз гана емес, жоққа жақын жалгыз болса, екінші 
мүшесі тым көп, яғни мыңдағаи.

Жоғарыда келтірілген мысалдардаи семаитикалық ассиметрия 
градуалды оппозиция мүшелерініц дэстүрлі шкалада үлкею-кішірею 
түрғысында қарама-қарсы бағытпен қозғала алуымен ерекшеленетінін 
көреміз.

Асимметриялы градуалды оппозиция морфологиялық сатыда сөз табы 
аралық антонимдер арқылы көрініс табады. Мысалы: Жүмысының 
нәтижесіне царай, кейде жайдары, кейде кабагынан қар жауып түйіліп 
шыгады [8, 32].
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Привативті антонимдік оппозиция градуалды оппозиция сияқты 
біріиің белгілерін бірі жоққа шығарады, тек олардың арасыида аралық 
элемент болмайды. Привативті оппозиция элементтері үғымдық жагынан бір- 
біріне тец:

Бауды-жогын әкесінің алдына тосып, цолдарынан келгенше күтіп-ақ 
жатыр [10, 298].

Өзін де, өзгені де шыбын цүрлы көрмейтін, шектен шықңан өзімшіл 
цатыгездік [8, 27].

Қолдан билік, бастан ырыц кеткен соң өкіндің не, өкінбедің не? [10,
293].

Болымсыздық жүрнақтары арқылы берілген сөздерде аралық үғым 
болуы мүмкін де емес. Сондықтан да олар привативті оппозицияға тікелей 
мысал бола алады:

Адамнъщ бақытсыз болуы да, бақытты болуы да цандай тез [13, 27].
Таңертеңнен бергі саналы-санасыз түрде көкейінде сан мәрте 

цайталанганымен, бірац жауабы белгісіз сүрац тагы да шаншудай цадалып 
шыга келді [13, 79].

Олардыц арасындағы қарама-қарсылық мағына әр түбірлі 
антонимдердегі қарама-қарсылықпен тец:

Бәрі бітті деген, жоқ бітпепті [13, 70].
Көптеген зерттеушілер антонимиіц көрсеткіші ретінде сөздердіц бір- 

біріи жоққа шығаруын көрсетеді. Ал, ол антонимдік оппозициялардыц басты 
белгісі болып табылады. А.Қ.Жүмабекова үғымдардыц бір-бірін жоққа 
шығаруы қандай формада берілгені мацызды емес деп санайды [14, 62].

Привативті оппозицияға бір түбірден болып, болымсыздық жүрнағы 
арқылы алдыцғы сөзді жоққа шығаратын қарсы мэнді сөздер де жатады:

Айттың не, айтпадың не, өтті-кетті... [13,151].
Орынды, орынсыз, әділетті, әділетсізін де көргенбіз [9, 264].
Бүган керексіздін бәрі бар, ал керектісінін бірі жоц [12, 57].
Сондай-ақ, болымсыздық жүрнағы жалғанған әр түбірлі сөздер де 

привативті оппозиция мүшесі бола алады. Мысалы,
Тырнацты мен тістінің, әлсіз бен күштінін мәңгілік шайцасы [10, 187].
Бүл мысалда әлсіз сөзі күшті сөзімен үғымдық жагынан тец дэрежеде, 

сонымен қатар олар бір-бірін жоққа шығарып түр.
Қазіргі ғылым бүрын тец дэрежелі қарама-қарсы мағыиада көрінгеи 

сөздердіц ортасынан жаца үғымдар табуымен ерекшеленеді [15, 58].
Өлім мен өмірдің екі ортасында кеудеден шыбын жаны шықпай 

кемпірдің жанталасып жатцанын сезді ме, болмаса иесінің уагында тамац 
бермегеніне ызалангандары ма, алакөлеңке бөлмені бастарына көшіріп төрт 
кәнден үрді-ай [13, 81]. Бүл сөйлемде кездесетін өмір мен өлім сөздері 
арасында не өлі емес, не тірі емес күй (кома) түрады.

Бірац бір кезде арулардың көз цүрты болган, әйел түр гой, ерлердің өзі 
сүцтана царайтын сүлу жүз нүрлы келбет көзден гайып болганын іші сезеді 
[10, 287]. Ал әйел мен еркек үғымдарына аралық мүше ретінде екі жыныстыц 
да белгілеріне ие гермофродит сөзі алынады.

Соидықтан да, ортасында аралық мүше жоқ деп танылатыи привативті 
оппозицияға жатқызылып жүрген үғымдарды шартты деп есептеген жөн.
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Эквиполентті антонимдік оппозиция мүшелері арасында тілдік 
тэжірибеге сүйенген ассоциативті қарама-қайшылық бар. Лексикографиялық 
оқулық көздері мен психолингвистика тәжірибелер нэтижесіне сүйенсек, 
мүндай қарама-қайшылық бинарлы деп аталады.

Эквиполентті антонимдік оппозиция келесі тілдік бірліктерден 
жасалады:

1. Қарама-қайшы багыттагы эрекеттерді білдіретін лексемалар / кіру - 
шыгу, қашу - қуу, келу -  кету /, көңіл-күй жагдайы, қалып / қуану - ренжу, 
үмыту - еске түсіру, үйықтау -  ояну /, үстеулер / өңінде -  түсінде /. Заттанган 
етістіктерді де осы топқа жатқызамыз: барыс -  келіс, кіріс -  шыгыс.

Мүнда қарама-қарсы мэн сөздердің бір-біріне үнемі қарсы қою арқылы 
көрінеді:

Ол кашады, біз қуамыз [9, 135].
Өздері жүмыс арасында келіп-кетіп түратын болса керек [10, 241].
Осындагы кеңсеге кіріп-шыгатын шаруам бар еді [10, 306 6].
Сөйтіп бірі бердім, бірі алдым деп цүдай атымен уәделеспесе де, 

емеуріндесіп тоцтапты [12, 69].
Алыс-беріс цалыңмалы төленіп бітсе де, үзатудыц сәті түспей 

жүрген талай цыз осы биыл цүтты орнына цонып жатыр [13,78].
2.Лексикалық конверсивтер: үту -  үтылу, сату -  сатып алу, жыгу -  

жыгылу.
Бүл жолда үтты ма? ¥тылды ма? [10,170]
-  Бірімізді біріміз не өлтіріп, не өліп, не жеңіп шыгуга тиіспіз [9, 225].
3.Багыттық үгымдарды білдіретін сөздер: алды -  арты, алга -  артқа, 

солтүстік -  оңтүстік, оң -  сол, үсті -  асты.
Асты-үстін цосып есептегенде, әй, жеті-сегіз бөлме бар шыгар-ау! 

Алдыңгы шепте, цан майданда жүретін көзсіз батырларга цүдай қуат 
берсін! Мүнъщ міндеті - артқы шепте солардан цалганды талгажау етіп, 
жер бетін артъщ-ауыстан тазарту гана [10,192].

Бүл өзі -  түстікте Ерентау мен Алатаудың арасын, терістікте 
Барцытбел мен Барлъщты емін-еркін жайлаган жасамыс кәрі цүзгын еді [10, 
185].

Элементтері кеңістік қатынастағы оппозициялар тарихын тереңнен 
алады.

Орданыц сырты цандай еңселі, көрікті болса, іші де сондай жасаулы, 
сәнді екен [16, 66].

Бергі жақта жал-жал боп жарылган агаштар үюлі түр. Аргы жақта
-  мал цорасы [11, 114].

Бүлай алды-артына царамай асыгыс жолга шыгуында да мән бар еді 
[13, 23].

Ерте кезден адамдардың санасында «жер - көк», «мүз -  от», «су -  от» 
сияқты бекіген оппозициялар қалды. Көбіне олар ауыспалы магынада 
қолданылады:

Жер де өрт, көк те өрт [13, 24].
Інісінің цыз табылмагандай жер-көктен іздеп жүріп осындаи кемтар 

әйелге үйленгенін ар көре ме, әлде басца себебі бар ма, мүмкін әдепкі царсы 
алгандагы сөзіне кектенгені ме екен, әйтеуір, Төлеутай келген жерден 
келінін түцыртып цалудан тайынган емес [12, 388].
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Мусават пен екеуінің арасы жер мен көктей[17, 14].
4.Коррелятивті жүптар: адамның жынысы, туыстық қатынастары /әке- 

шеше, аға-апа/, жыл мезгілдері мен тәулік мезгілдері / күн-түн, қыс-жаз, 
күндіз-түн/, элеуметтік қатынастар /мырза-қүл, үжымдық-жеке/бір-біріне 
қарама-қарсы қойылады.

Күндіз-түні жоръщ can, шеру тартып, үдере де, үрдіс me келеміз [9,
187].

Согыста түн мен күн деген болмайды. Кезі келгенде үйыктайсың, 
демаласың, ал кезі келмесе, күн-түн демей жортасың, жорықта боласың [9, 37].

Жазда жайлауда, қыста цыстауда мал багатын цойшының мекен- 
жайы жылдыц екі мезгілінде -  жаз бен кыста цаңырап бос түрады [17, 
198].

Осылайша, Н.С.Трубецкойдің оппозициялық әдісі тілдік бірліктерді 
қарама-қарсы қойылған үғымдар арасындағы қарама-қайшылық түрлерінің 
логикалық, психологиялық жэне лингвистикалық негізіне сүйене отырып 
кешенді талдау болып табылады. «Антонимдік оппозиция» термині 
антонимияны кең үғымда түсіндіреді, ол қалыптасқан тілдік дэстүрде қазақ 
тілі лексикасындағы қарама-қайшы қатынастардың зерттеу пәніне енбеген 
тілдік қүбылыстардың кең ауқымын қамтуға мүмкіндік береді. Сандық 
жагынан талдау қазақ тілінде эквиволенттік оппозицияға қарағанда 
градуалды оппозиция өиімдірек қолданылатындығын көрсетті. Тілдік 
бірліктердің қарама-қарсы қатынасының семаитикалық жэие грамматикалық 
ассимметриясы бар.
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АКЖумабекова, И.С.Султаниязова 
О термине антонимическая оппозиция

В статье рассматривается термин антонимическая оппозиция. А также на материале 
текстов из казахской художественной литературы анализируются виды антонимических 
оппозиций.

Ключевые слова: антонимы, антонимическая оппозиция

A.K. Zhumabekova, I .S.Sultaniyazova 
About the term of antonymic opposition

The term of antonymic opposition is discussed in the article as well as text materials from 
Kazakh imaginative literature review the type of antonymic oppositions.

Key words: antonyms, antonymic opposition
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ПЬЕСАЛАР ТІЛІНІҢ ПОЭТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Аннотация. Қазіргі тілтанымдық адамтану (антрополингвистика) багытына сэйкес 
үлттық санасы жогары, үлттыц рухани мүрасын мецгеріп, үлттық эдебиетті жаца сапага 
көтеруге өзіндік үлес қосқан М. Әуезовтіц тілін үлттық қүндылық ретінде зерттеу -  үлттық 
болмыс пен халықтыц дүниетанымын танытуға қатысты көкейтесті мэселе. Мақалада 
М.Әуезовтің «Бекет» пьесасы поэтикасыныц қүрылымына тэн негізгі ерекшеліктерді көрсету 
мақсат етілген. Жалпы пьеса туралы мэліметтерді оқырманга таныстыра отырып, оның 
поэтикалық ерекшелігіне арнайы тоқталган. Поэтикалық тілде тілдік элементтердің аспектісі, 
біріншіден, грамматикалық жэне синтаксистік түргыдан гана емес, шыгарманыц ішкі дүниесін 
көру арқылы танылатындыгына пьесадан нақты мысалдар келтіріле отырып, дәлелденген. 
Мақалада сондай-ақ жазушыныц тілдік бірліктерге жаца қатысымдық мэн бере отырып, 
шынайы болмыстыц бейнесін жасайтындыгы сөз болады. Жалпы суреткердіц поэтикалық 
әлемі (танымы) жеке поэтикалық тілдің белгіленген қүралы жэне автордыц мэтіндегі 
поэтикалық көзқарасына негізделеді десек, автордыц осы пьесадагы негізгі айтпақ ойы, идеясы 
мақалада гылыми түргыда анықталган. Сонымен қатар мақалада автордыц өзіне гана тэн 
идеолектілерге, жаца қолданыстарга пьесадан мысалдар барынша мол келтірілген. Бүл жерде 
поэтикалық тіл -  үлттық тілдіц функционалдық жақтан күрделенген бір формасы екені 
айтылады. Поэтикалық тілде үлттық тілдегі потенциалдық мэн көркем мэнге айналатындыгы 
да мақалада айрықша сөз болып, пьесадан мысалдар келтіру арқылы дэлелденеді.

Тірек сөздер: поэтика, мәтін, лингвопоэтика, идеолектілер, мэнмэтін, прецедент

«Поэтика» термині поэтикалық онер деген кең үгымды қамтиды. 1987 
жылгы жарық көрген «Литературный энциклопедический словарь» ецбегінде 
поэтика үгымына мынадай анықтама беріледі: «Поэтика - эдебиеттіц
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қүрылымын, жанрлар мен түрлерді, ағымдар мен бағыттарды, стиль мен 
эдістерді, көркемдік түтастықтың түрлі дэрежедегі қатынастары мен ішкі 
байланысының заңдарын зерттейді. Әдебиеттегі көркемдік қүралдар тілге 
байланысты болғандықтан, позтика тілдік қүралдардың көркем қолданысы 
туралы гылым болып табылады. Поэтиканың мақсаты - мэтіндегі 
эстетикалық эсер туғызатын элементтерді жүйелеу жэне айрықша көрсету» 
[1, 79]. Ал әдеби терминдердің үлкен энциклопедиясының анықтауы 
бойынша, бүл терминнің екі түрлі магынасы бар, «согласно которым он 
может представлять совокупность художественно-эстетических и 
стилистических качеств, определяющих своеобразие того или иного явления 
литературы, кино, театра, любого вида искусства и характеризовать его 
внутреннее строение, специфическую систему его компонентов и их 
взаимосвязи» [2. 461 б.]. Мүндай жагдайда біз кино, драма, роман 
поэтикасын қүрылымдық жанр ретінде қарастыра отырып, әдебиеттегі түтас 
агымның поэтикасы туралы, мысалы -  экзистенциализмнің поэтикасы 
туралы айта аламыз. Сондай-ақ мүнда нақты автордың поэтикасы туралы 
бөліп көрсетуге, басқаша айтсақ, автор стилінің жеке ерекшелігі немесе 
автордың жеке шыгармасы туралы сөз етуге болады. Міне, мүндай шыгарма 
поэтикасының қүрылымына тэн негізгі ерекшеліктерді корсету біздің 
зерттеуіміздің негізгі мақсатына сэйкеседі.

М.Әуезовтің «Бекет» аталатын күйлі пьесасы өлеңмен жазылган. Пьеса 
сахнада қойылмай, әдеби нүсқа ретінде қалган. Қазақтың Мемлекеттік 
көркем эдебиет баспасы 1956 жылы шыгарган жазушының алты томдық 
тандамалы шыгармаларының V томында «Бекет» пьесасы жарық көреді. 
Пьесаның қолжазба нүсқасы сақталмаган. Драматург «Бекет» сияқты 
пьесасын тарихи жырдың негізінде жазган. Мүнда автор бірыңгай оқига 
жетегімен кетпей, оның идеялық мазмүнын үштап, сахна заңына лайық 
көркем туындылар жасап шыгарган. Тарихи жыр -  тарихтың өзі болмаса да 
көзі. Шыгарма қаһармандары Бекет Серкебайүлы, Ерназар Кенжалыүлы -  
Есет Көтібарүлы басқарган 1847-1858 жылдары Ақтөбе облысында өткен 
үлт-азаттық көтерілістің батырлары 1857жылы Сібірге айдалган.

Жырга айрықша мэн беріліп, кең таралуы, халқымыздың «тэуелсіз ел 
болу» мүратынан туындаган «мемлекеттік мүддеге» байланысты. «Бекет 
батыр» осы уақытқа дейін де талай галымдардың назарына ілінген. 
А.Байтүрсынов оны тарихи жырга жатқызса, М.Әуезов арнайы зерттеу 
жазып, 1927 жылы Қызылордада шыққан «Эдебиет тарихы» атты 
монографиясына енгізді. Бүлардан кейін С.Мүқанов, Қ.Жүмалиев, 
Б.Шалабаев, Н.Төреқүлов еңбектерін атап өту лазым. Тарихи жыр Кеңес 
үкіметіне дейін 1896 жылы Қазан қаласында «Киргизская былина о героях 
Ирьназара и Бекете» деген атпен, «Ученые записки Казанского 
университета» дейтін еңбектің 1897 жылгы 11-санында, «Сборник 
материалов для статистики Сыр-Даринской области» деген еңбектің 1897 
жылгы 6-санында жария көрген. «Түркістан жинагыныц» 568-томында 
басылган. Одан соң 1922 жылы «Әбубәкір Диваевтың жинаган сөздері» 
ішінде Ташкентте жарияланган.

Ахмет Байтүрсынүлының 50 жасқа толу мерейтойына орай 1922 жылы 
Орынборда актер Н.П.Анинкова-Бернар «Бекет» атты пьеса қойганы, оның 
сыншылар тарапынан онер туындысы ретінде жогары бага алганы мэлім. Он
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жеті жылдан соң, 1939 жылы М.Әуезов «Бекет» пьесасын жазып, ол пьеса 
1940 жылы Абай атындагы мемлекеттік академиялық опера жэне балет 
театрында қойылганы тагы белгілі. Заманында ел-жүрттың назарын өзіне 
аударган, кейінгі білікті галымдардың зерттеу нысанасына ілінген, 
М.Әуезовтей гүламага гылыми зерттеумен шектелмей, пьеса жазуга ықпал 
еткен эйгілі жырдың архатиптік нүсқасы «Ерназар-Бекет» деп аталады [3] .

Сондай-ақ «Бекет» пьесаның опера нүсқасы да бар. Пьесаның 
түпнүсқасы мүражай-үйдің қолжазба қорында сақтаулы, көлемі - 79 бет. 
Соңына «1938 жыл» деп белгі қойылған. «Төрт актілі, бес суретті күйлі 
(музыкалық) пьеса» алгаш рет «Әдебиет жэне искусство» журналының 1939 
жылғы №2 санында жарияланған. Әуезовтің таңдамалы шыгармаларының 6 
томдық жинагының 5-томында (1956), 12 томдық шыгармалар жинагының 
10-томында (1982) қайталанып басылды. Пьеса ақ өлеңмен жазылган. Оқига 
19-гасырдың ортасында Жем өзенінің бойында өтеді. Бекет пен Зеренің 
үйлену тойы үстінде Арыстан сүлтан келіп, елдің шырқын бүзады. Оларды 
туган жерінен көшуге бүйырады. Батыр Бекет қарсылық көрсетіп, ақыры 
итжеккенге жер аударылады. Одан достарының көмегінің арқасында Қашып 
шыгып, дүшпанынан кегін алады. «Бекет» операсы 1940ж. 29 ақпан күні 
Абай атындагы мемлекеттік академиялық опера жэне балет театрының 
сахнасында қойылды. Композиторы - А. Зильбер, оркестрге түсірген -  
Р.Глиэр, режиссері - К. Байсейітов, дирижері - Ф. Кузьмич (кейіннен 
Б. Врана), суретшісі -А. Ненашев, биді қойган - Ю.Ковалев, хордың 
жетекшісі - Г. Петров. Би көріністерінде Шара Жандарбекова мен Е. 
Лифанова өнер көрсетті. Музыкалық шыгарманың бүл қойылымы 
мамандардың арасында екіүдай пікір тудырды. «Бекет» операсы туралы: 
«Қазақ операсының үйымшыл үжымы табанды ізденістің нэтижесінде 
қызықты спектакльді сахнага шыгарды. «Бекет» операсы, эрине, қазақ опера 
өнерінің шыңы емес, алайда бүл оның даму жолындагы ілгері басқан 
қадамы» (F. Шарипова, «Бекет»); «Театр үжымы үлкен жеңіске жетті» 
(Д. Прянишников, «қазақтың жаңа операсы «Бекет»); «Бекеттегі» мәніссіз, 
мазмүнсыз айгайдың мүнда да жүргенін көреміз» (А. Жүбанов, «Түтқын 
қыз») - деген қарама-қарсы пікірлер білдірілді. Әсіресе, қазақтың халық 
эндерін өндеусіз пайдаланган композитор А. Зильбердің атына көптеген 
ескертулер мен сын айтылды. Қалай дегенмен «Бекет» операсы өзінің тарихи 
міндетін орындаган сахналық музыкалық қойылым болып табылады. Мүнда 
түңгыш рет орыс эншілері (С. Колтон, О. Хан) қазақ операсында онер 
көрсетті.[4].

Осылайша жалпы пьеса туралы мэліметтерді оқырманга таныстыра 
отырып, біз енді оның поэтикалық ерекшелігіне арнайы тоқталмақпыз. 
Поэтикалық тілде тілдік элементтердің аспектісі, біріншіден, грамматикалық 
жэне синтаксистік түргыдан гана емес, шыгарманың ішкі дүниесін көру 
арқылы да танылады. Мысалы, пьесаның басталуы қазақтың үлттық өнері 
жар-жар айтумен басталып, әрі қарай Шынасыл мен Сержанның айтысына 
үласады.

Сержан (айтысты бастап жөнеліп).
Мыңнан бір, шыңнан шынар шықпай ма екен,
Жезқанат сүңқар бар деп ықтай ма екен.
Қарсы үш деп көппен бірге тілек етсем
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Мүнымды асылзада жақтай ма екен? (Пауза.)
Сен кеткен талайларға, талай мекен 
Шынымен бір орайы болмай ма екен.
Көз тартты шүғыласы күн қүшқанда 
Айдынның жалғыз қуы болжай ма екен?
Шынасыл (іле жөнеліп).
Әнім бар шырқағанда шарқ үратын 
Шаттықта, зарлықта да жан суатым 
Өз энім, қолқасыз -  ақ өзім айтам 
Жасымнан қос қанатым, эл -  қуатым.
Шалқыған көк жайқында аққу қандай!
Талайлар тек түра алмас назар салмай.
Телмірген сол талай көз бос қалатын 
Аққуды кім күналар жазық бардай [5. 290-6.].
Мүнда Сержан мен Шынасылдың айтысы арқылы бүлбүл қүс пен 

аққудың өмірі салыстырыла отырылып, қазақ қызының басында еркі жоқ, 
«қапастағы бүлбүл» болып отырғандығы прецедент етіп алынып, эйел теңдігі 
идеясы көтеріледі. Суреткер пьесада жастардың аузымен сол бір адамды 
малға теңгерген заманға лағынет айтқызады, оны өзіндік дүннетанымы 
сүзгісінен өткізіп баға береді, өзіндік ой қорытады, өзіндік ндеясы арқылы 
өрбітеді.

Күнделікті қолданыстагы тілде грамматнкалық ережелерге, тілдік 
нормаға сай келмейтін фактілер, поэтикалық тілде өзгеше сипат иеленеді. 
Күнделікті сөйлеу тілінен ерекшеленіп, поэтикалық тілде барлық элементтер 
эстетнкалық жақтан жүйеленіп, көркем мэнге, белгілі бір міндетке багынады. 
Мысалы,

Шернняз (биікке шыгып, нүсцап түрады. Босцан ел, кәрі-жасы жылау, 
күңіренумен шүбырып сахнага шыга береді. Өтіп кетіп жатцандар да бар). 

Көріңдер мынау жатқан сор даласын 
Арыстан қан жылатты ел баласын.
Жемді алып, жерден қуып, шөлге айдады 
Көрсеңші сел боп аққан көздің жасын...
Босқандар. (Бекеттерге).
Кім табар бізге келген дерт айласын 
Ер болса елдің қамын тез ойласын.
Хан-төре қастық етті аямады,
Қайдасың, ара түсер, ер қайдасың?!
Кемпір-шал, күңіренеді, бала боздай,
Бармысың, адам туған ер қайдасың...
Жастар
Ойпыр-ай, неткен сүмдық, неткен қорлық!
Жүрт көрген аз боп па еді өзге зорлық!
Адыра бүл тіршілік, берген қор қып... [5, 293-6.].
Бүл ел басына туған қара күнді автор босқындар арқылы көрсетіп, елге 

қамқор болған Бекеттей азаматтың аузына «Қайран ел, алтын бесік ішіңде 
өстім, танымас қадіріңді мен емеспін», «Ал, найза, ерлер қайда, ер соңымнан, 
теңселтер қан ордасын бізбіз көшкін!» деген сөз салып, қиын-қыстау шақта 
жүдырықтай жүмылып, бірлесе тізе қосу керектігін міндеттеп түр. Бүл арада
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поэтикалық ерекшеліктің бірі - үлттың өзіне тэн ерекшелігі қазақтың бата 
беру дәстүрі де көрініп қалады, мысалы,

Халық:
Бағын аш, батыр ердің бата бердік,
Бағын аш, ақ тілеумен соңына ердік.
Бағын аш, жас жолбарыс жорытқанда
Бағын аш, келген керді бірге көрдік... [5, 295 б.]. -  деп ел де батырымен 

бірге екендіктерін меңзейді.
Поэтикалық тілдің тағы бір қүрылымдық өзгешелігі тілдің сыртқы 

мазмүны бойынша стереотиптік түрде қабылданбайды. Оның шынайы 
мазмүнын, семантикалық жақтан өзгерулерін, көркем маңызын қарастырады. 
Оған дэлел ретінде пьесадағы өлең жолдарының бірде қара өлең түрінде, 
бірде шүбыртпалы үйкас түрінде келуін айтуға болады. Мысалы,

Халық өкілдері (Шеменге).
Ей, төрелер, төрелер,
Арыз айта ел келер 
Тыңдайды деп ол келер,
Тыңдамасаң тілегін 
Жанашыр деп келгенде 
Тілгілесең жүрегін 
Қайсы сенің білгенің?
Қан жылатып халықты,
Қара орнынан айырған,
Асқақ төре бір күні,
Жерге тығар желегін...[5, 296 б.];
Шемен:
Ендеше мен көрейін ер немені,
Байқайын жерді ханға бермегенін 
Қайын ене, қалың жүртын шүбыртайын
Түтқынға ал нөкерімен қыз Зерені, - [5, 300 б.]. Бүл жерде автор өлең 

жолдарының көркем маңызына назар аударып отыр. Мүндағы түйдек 
өлеңмен берілген тілдік бірліктер бір-бірімен тығыз байланысқа түскен. 
Тілдік бірліктер -  автор санасында лексика-семантикалық, грамматикалық, 
коммуникативтік түрғыдан кодталған жэне оқырман түсінігіне де ортақ 
болып табылатын қатысымдық мазмүнға ие жүйелі түтастық. Қолданыста 
мүндай қатысымдық бірліктер арқылы бейнеленген ой түтастығы мэдениеті 
ортақ үлт өкілдеріне түсінікті болады, әрі үрпақтан үрпаққа жеткізіледі. 
Сондықтан автор өзіндік қолтаңбасына қарай жаңа, тың қолданыстар іздейді. 
Бүл жөнінде С.Аманжолов: «Адам баласының ой-өрісі қанашама кеңейсе, 
соншама ойын беру жолы көбейіп, эр түрлі қүрал іздейді, көркем эдебиет, 
онер осындай жолдарының көптігімен өз алдына өнер, өз алды білім 
саналады» деген пікір айтады [6, 12 б.]. Бүл пікірді пьесадағы мына мысалдар 
растай түседі.

Жанғазы.
Ей Арыстан, асарсың,
Асып барып бір күні 
Аптығынды басарсың,
Талай-талай күн өткен
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Хан Жәңгір де алдында 
Үлы, қызын халықтың 
Обалсынбай күң еткен,
Қалың елін күңіренткен,
Елдің зары ақыры 
Ер үлдарын тебіренткен 
Есіңде шығар Исатай?
Бүгін Бекет қарсыңда 
Белін бекем буып түр,
Ел багына туып түр,
Елдің кегін қуып түр.
Есіңде болсын жалғыз -ақ 
Бекет тиер бекемірек 
Хан баласы эрдайым
Қүтыла бермес жабылып! [5, 304 б.] Мүнда да драматург халыққа 

бүрыннан таныс оқиганы еске сала отырып, Исатайдай батырдың орнына 
Бекеттей батырдың халықтың жогын қуып түрганын хабарлайды. Жазушы 
тілдік бірліктерге жаңа қатысымдық мэн бере отырып, шынайы болмыстың 
бейнесін жасайды. Көркем шыгармалардагы тілдік бірліктердің авторлық 
қолданысын Р.Сыздық былайша түсіндіреді: «Көркем шыгармада көріктеу 
қүралдарының қай-қайсының да авторлық түрлері басым болып келеді. Бүл -  
жазушының дүниетанымына, содан кейін алатын ой түйініне тікелей 
байланысты қүбылыс» [7, 31 б.]. Тілдік қатынас барысында тілдік сана мен 
когнитиетік сана арасында байланыс пайда болады. Тілдік сана тілге дейін 
қалыптасатын саналық тэжірибенің ерекше деңгейінде кодтар түрінде 
үйымдастырылган, қарым-қатынас үдерісінде жүзеге асырылатын тілдік 
ережелер мен нормалар жүйесі болып табылады. Когнитивтік сана түлганың 
жалпы өмірлік түсінігін, түжырымы мен пайымдауын көрсететін білімдердің 
жиынтыгын қүрайды. Тілдік бірліктердің санада қатысымдық қүралга 
айналуына ықпал ететін бірден-бір жагдай -  танымдық түсінік.

Танымдық түсінік тілдік сана мен когнитивтік сананының бір-бірімен 
тогысуынан туындай отырып, тілдік бірліктердің таным деңгейіндегі 
қатысымдық мэнін айқындайды. Сананың дамуына байланысты үгымның 
магыналық өрісі үлгаяды. Бүл процесс сөз магынасының дамуына эсер етеді. 
Дегенмен, магына айтушыга да, тындаушыга да бүрыннан белгілі білімдер 
жиынтыгынан қүралады. Әрбір жеке адам үшін сөз магынасы белгілі 
дэрежеде субъективті десек те, көптеген жагдайларда тілдік бірліктердің 
бүрыннан қалыптасқан аталымдық магынасы басты орын алады. Сондықтан, 
тілдік бірліктер қолданыс барысында грамматикалық ережелерге багына 
отырып, қатысым үдерісін туындатады. Осы түргыдан келгенде санадагы 
тілдің кодталу қүрылымына қарай негізгі үш көрсеткішті бөліп көрсетуге 
болады:

1) тілдік бірліктердің коммуникативтік қарым-қатынасқа негізделген 
магыналарының түтастық жүйесі;

2) грамматикалық қагидаларды дүрыс қолдануга негізделген 
айтылымдардың қүрылымдық жүйесі;

3) қатысым барысындагы жагдаяттарга сэйкес хабарламаның 
үйымдастырылу аясы. Мысалы:
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Сержан. Асылым-ай, не болдың?
Шыққыр көзім не көрдің?
Майысқан гүл шын солдың?
Не болдым, ай-хай, не болдым... (Бүлцынады, жынданады)

[5, 321 б.].
Біріншіден, сөйлем қүрамындағы тілдік бірліктер қатысымдық қызметіне 

қарай толық мағыналық түтастық снпатында көрінеді. Мәселен, сөйлемдегі 
майысцан гүл тіркесіндегі сөз тура мағынада қолданылмай, «нәзік ңыз» 
магынасын береді. Екіншіден, Асылым-ай, не болдыц, Шыщыр көзім не 
көрдің? Майысцан гүл шын солдыц? Не болдым, ай-хай не болдым сияқты 
тілдік бірліктер өзара грамматнкалық ережеге сай байланыса келіп, бір эрекетті 
екінші эрекетке үластыра отырып, іске асырылған амалдардың 
коммуннкатнвтік сипатын түтас іс-қимылмен білдіреді. Үшіншіден, көркем 
шығармадағы кейіпкерлердің іс-эрекеті хабарламаның үйымдастырылу аясына 
қарай белгілі бір жагдаятты баяндап түр, яғнн эділетсіздікке шыдамай 
Шынасылдың үзіліп кеткенін хабарлап түр. Бесіншіден, поэтикалық тіл 
эдебиетте сипатталынбайтын фактілерді де қарастырады. Поэтнкалық тіл 
дүннені образ арқылы суреттейтін, адам санасына сурет салу арқылы эсер 
ететін, сезімдік-танымдық болмысты қамтнтын айрықша күрделі қүбылыс. 
Демек, поэтиалық тіл түнып түрған түтас бір эстетикалық дүнне [8, 18-19 бб ]. 
Мысалы,

Каторжандар:
Өмір өгей анадай 
Ашулы зарын аямай 
Тас қабагын түйіп түр 
Арман айтар адам жоқ 
Айнала меңіреу қарағай 
Күні боран, киім сүр...
Шылдыр-шылдыр қу шынжыр...
Тас қапас та ашылмас 
Жан жанады шырақтай 
Қыстың зәрі қайту жоқ 
Барыңды алмай басылмас 
Қнял ғана пырақтай 
Жалгыз жары түтқынның 
Үйқысын бөліп оятса 
Бір қалыпты тас қамау
Шылдыр, шылдыр қу шынжыр [5, 323-6.]. Автордың қыс, каторга, тіпті 

адамдардың киімдеріне дейін сүп-суық етіп суреттеу шеберлігіне таң 
қаласыз. Осы бір ауыз өлеңнен шынжырдың шылдыры қүлағыңызға анық 
естілгендей болады. Айнала қоршаған қарағайлардың өзі ашулана қабағын 
тас түйіп түрғаны каторганың сонау Сібірде, қалың қар қүрсап жатқан жерде 
екенінен хабар береді.

Поэтнкалық тілде ойдың ннтрнгаға қүрылуы, сөйлемдердің логнкалық 
қайшылықтарга толы болуы, ойды қнялдағы көркем бейнелер арқылы 
суреттеу, сөйлемдердің синтаксистік түрғыдан қныспауы оның өзіндік 
ерекшелігі болып табылады. Яғни поэтикалық тіл драмалық шығармалардағы
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кейіпкерлердің ішкі рухани дүниесін танытудағы таптырмайтын қүрал болып 
табылады. Мысалы,

Шернияз:
Айналайын аузыңнан,
Ел тілегі бүл тілек.
Батырды көріп аман, сау,
Бой жасадым бір түлеп.
Бекетжан, жалғыз хауібім 
Жау ниеті түн-түнек 
Сақтана жүр, батырым,
Жабылсам деп жау жүред...
Ал бүл жерде хауіп жоқ 
Оған кепілмін,
Ойнақ, сауық салайық
Соны түрмыз біз тілеп! [5, 318-319 б.] -  деген Шернияздың негізгі түпкі 

ойы -Бекетті жау қолына үстап беру. Автор оның Бекетті үйіне алдап 
шақырып алып, «Баста сауық сайранды» дей түра, оны жауларының қолына 
үстап берген екіжүзді, сатқындығын әшкерелейді. Сондай-ақ осы пьесадағы 
Бекеттің жары Зере бейнесіне тоқталар болса, сондай нэзік жанды, жолы 
жіңішке әйелдің асыл жарын іздеп сонау Сібірге баруы пьесада былайша 
Зеренің өз аузынан суреттеледі:

Ата, тыңда шерімді 
Ерім ердің сойы еді.
Қатарға қосар елімді 
Сахараны сарғайған
Сан қайғыдан арылтар [5, 325 б.] деген жолдардан автордың нағыз 

қазақ қызы осындай ер қадірін білетін, ері үшін отқа да, суға да төзе білетін, 
нағыз адал жар болуы керектігін талап ететін ішкі ойын көруге болады.

Жалпы суреткердің поэтикалық әлемі (танымы) жеке поэтикалық тілдің 
белгіленген қүралы жэне автордың мэтіндегі поэтикалық көзқарасына 
негізделеді десек, автордыц осы пьесадағы негізгі айтпақ ойы, идеясы - патша 
өкіметінің қазақ жерін талан-таражға салуына қарсылығы. Кешегі өткен 
Исатай, Махамбет сынды батырлардың ізінен ерген, ісін жалғастырған Бекет 
сынды батырлардың халқы үшін істеген жан қиярлық ерлігі келер үрпақ 
санасынан өшіріліп кетпесе екен, келер үрпаққа олардың ерлігі жетсе екен 
деген тілектен туған ой болса керек.

Лингвопоэтика мэтіннің қүрылымдық жагын қарастырып, үлттық тілді 
танытатын поэтикалық идеолект түрғысынан де зерттейді. Мысалы, «Жеріңе 
жерік цамал бар», деп қазақ жеріне көз алартып отырган патша өкіметінің эр 
облыстарда қамалдар сала бастағанын корсету автордың өзіне ғана тэн 
идеолект түрінде берілгендігін байқаймыз. Әдетте, «қанқүмар» деп 
айтылатын бүл сөз М.Әуезовте «қанқор», «цанцор Арыстан» болып жаңа 
қолданыс тудырып түр. Сондай-ақ «түсау түсті тілімнен» деген тіркес те 
тек авторға ғана тэн тіркес. Бүл жерде поэтикалық тіл -  үлттық тілдің 
функционалдық жақтан күрделенген бір формасы екеніне көз жеткіземіз.

Поэтикалық тілдің маңызын түзетін негізгі қасиеті оның ішкі 
формасында. Тіл жүйесіндегі сөздердің барлығы бірдей ішкі формаға ие емес. 
Поэтикалық тілде ол барлық бірліктерге тиесілі. Поэтикалық тілде үлттық

222



Ж а & а р .ш м . <W-1 - 2014

тілдегі потенциалдық мэн көркем мэнге айналады. Мысалы, «Бэйтеректей 
батырды Үстап беріп ит болар, Мен емеспін, Арыстан...», «шенге сатсаң, өзің 
сат, ата-анаңды, тегіңді..», «Қақ жарылып, қара аспан, От төккендей нажағай, 
қүтырып қүйын келеді, алды-артына қарамай..» т.б. Бүл поэтикалық тілдің 
базасын, маңызын түзетін өзіндік өзгешелігі болып табылады.

Сонымен, поэтикалық мэтін дегеніміз -  тілдің феномені болып 
табылады. Поэтикалық тілде барлық элементтер эстетикалық жақтан 
жүйеленіп, қандай да бір көркем міндетке бағынады. Сондай-ақ күнделікті 
қолданыстағы тілдің элементі стереотиптік негізде автоматты түрде 
қабылданса, поэтикалық тілде автоматты түрде қабылданумен қатар оның 
нағыз бастапқы мэніне, семантикалық жылысулары мен көркем маңызына 
мэн беріледі. Сонымен қатар, күнделікті қолданыстағы тілде лексика- 
семантикалық, грамматикалық мэні жағынан байланыс түзу мүмкіндігіне ие 
болмайтын тілдік қүралдар, поэтикалық тілде тығыз байланысқа ие болып, 
эдеби тілде сипаттауға алынбай қалатын көріністер де оның міндетіне кіреді.
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Тымболова А.О., Кушкимбаева АС.
Поэтические особенности языка пьес

В данной статье рассматриваются поэтические особенности в пьесе М.Ауезова 
«Бекет». И как лингвопоэтика интенсива репрезентирована языковыми средствами и приемами 
лексической и грамматической актуализации, принципами наррации, известными в той или 
иной степени литературной традиции.

Ключевые слова: поэтика, текст, лингвопоэтика, идеолекты, контекст, прецедент

Timbolova A.O., Kushkimbaeva A.S.
Poetic peculiarities of plays language

The article deals with poetic peculiarities of play by M.Auezov "Becket." Within the literary 
tradition of linguopoetics different language tools and techniques of lexical and grammatical 
actualization, principles of narrative organization are widely used in it.

Key words: poetics, tex t,lingvopoetika, ideolekty, context, precedent
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ИСЛАМ В КАЗАХСТАНЕ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ: 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье описываются особенности распространения и развития ислама на 
территории Казахстана. Характеризуются процессы его развития в отдельные периоды 
истории нашей страны. Обосновывается отсутствие исторических предпосылок для 
религиозного экстремизма на территории нашей республики, в то же время показаны 
объективные условия формирования толерантности нашего народа.

Ключевые слова: религия, история, ислам, особенности, толерантность.

Для того чтобы полнее понять характер и особенности той или иной 
религии на определенной территории, понять процессы, которые происходят 
в ней в данное время, надо знать его историю, особенности его развития. Как 
правило, исторические предпосылки оказывают влияние на процессы, 
происходящие в религиозной сфере в современный период. Так, знания по 
истории ислама в Казахстане могут помочь нам понять особенности в его 
развитии в нашей стране сегодня.

Берущий начало с VIII века процесс распространения ислама на 
территории Казахстана в каждый из своих этапов имел свои особенности. 
Ислам проникал в казахские земли постепенно не только по временным 
показателям, но и по территориальным.

До XYIII века проникновение ислама на территорию Казахстана шло в 
основном из Средней Азии. Отсюда в средние века шли на окраины 
мусульманского мира проповедники. Скорее всего, из них и из их потомков в 
традиционном казахском обществе сложилась социальная прослойка "кожа", 
которую образный язык кочевников именовал «асыл суйек» («благородная 
кость»).

Проникновение и распространение ислама на территории Казахстана 
постепенно приводило к изменениям в социальной жизни степняков. Но надо 
сразу отметить, что религия в истории казахского народа не занимала 
существенного места в политической жизни общества и, тем более, в его 
государственной структуре. В традиционном казахском обществе она, как бы, 
естественным образом была отделена от государства. Это во многом 
объективно предопределялось особенностями кочевого общества. Условия 
кочевого общества, а также политическая самодостаточность родо
племенных объединений, способствовали неполитизированности 
религиозной сферы жизни и тому, что кочевники были привержены к, своего 
рода, «естественной свободе совести». Специфика кочевой цивилизации 
предполагала природную толерантность казахов. История нашего народа не 
знала религиозных войн, как внешних так и внутренних, и религиозного
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противостояния в обществе. Сама логика развития традиционного казахского 
общества не предполагала появления здесь условий для сложения той или 
иной формы религиозного экстремизма. Более того, наш народ всегда 
выделялся своей толерантностью и гостеприимством, что отмечается в 
источниках практически всех исторических периодов. Это одна из важных 
особенностей в развитии социумов на территории нашей страны. Другими 
словами, мы не можем говорить о каких-либо исторических предпосылках 
зарождения и распространения в Казахстане религиозного экстремизма.

Тем не менее, проникновение в традиционное казахское общество 
такой монотеистической религии как ислам, естественно, приводило к 
изменениям в нем. Так, данный процесс, как уже отмечалось, привел к 
сложению в традиционном обществе казахов помимо «торе» еще одной 
надродовой и надплеменной социальной прослойки -  «кожа». Дело в том, что 
такие монотеистические религии как ислам и христианство в истории, как 
правило, способствовали сложению более крупных социальных образований. 
Так и ислам наряду с другими факторами способствовал процессу сложения 
казахской народности с единой духовной культурой. В основном в казахском 
обществе мусульманство влияло на духовную сферу и на нормы поведения. 
Так, можно отметить его влияние на нормы «Жеты жаргы».

Как показывает история, распространение и укрепление на 
определенной территории монотеистических религий, каковым является 
ислам, идет быстрее и интенсивнее при наличии нахождения этой территории 
в рамках одного политического объединения, с достаточно централизованной 
системой управления. Но, как известно, кочевая цивилизация, в силу своих 
специфических особенностей, не предрасполагала к возникновению крупных 
централизованных политических объединений на долговременной основе.

Только в отдельные периоды истории кочевых обществ, когда 
образовывались достаточно крупные и относительно централизованные 
политические объединения, религиозные вопросы начинали приобретать в 
них некоторый политический оттенок. Что касается тюркских кочевников, в 
том числе казахов, примером вышесказанного по отношению к ним является 
Золотая Орда.

Как свидетельствуют источники, именно период существования 
Золотой Орды был одним из благоприятных периодов для укрепления ислама 
на территориях, входивших в ее состав. При этом, несмотря на значительное 
укрепление своих позиций в этом государстве, одной из особенностей ислама 
здесь являлась его терпимость к другим верованиям.

В Золотой Орде это проявлялось как в отношении ислама к другим 
религиям, так и в отношении к внутримусульманским различиям. Как считает 
Чарльз Дж. Гальперин жители Золотой Орды «не жили в религиозно 
враждебном окружении, религиозное различие не создавало реальной угрозы 
для их гегемонии или общественного порядка... Тюркизация и принятие 
ислама не угрожали кочевническому образу жизни, лежавшему в основе 
военных возможностей Золотой Орды» [1, с.29]. Действительно, в столице 
этой державы жили ученые-богословы разных мазхабов (шафииты, 
маликиты) и различные суфийские общины.

Тем не менее, логика развития централизованного государства вела к 
постепенному упрочению в данной державе одной религии, в данном случае -
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ислама. И при могущественном Узбек -  хане (1312-1342) в Золотой Орде за 
исламом было признано ведущее положение. Наверное, неслучайно, что 
данный процесс совпадает по времени с периодом наибольшего могущества и 
расцвета этого государства.

В целом, в Степи ислам во многом утверждался через личное 
почитание проповедников [2, с. 129]. В этом плане можно привести 
высказывание В. Бартольда о том, что под влиянием суфийских 
проповедников «кочевники становились не столько мусульманами в смысле 
принятия догматов и обрядов ислама, сколько личными почитателями 
шейхов, в которых они видели подвижников и чудотворцев» [3, с.29]. И, 
действительно, во многом через почитание ишанов основная масса казахов и 
других центрально-азиатских кочевых народов усваивала моральные нормы 
ислама, его мировоззрение и постепенно приходила к внутреннему 
осознанию канонов этой религии.

С распадом Золотой Орды у кочевого казахского общества несколько 
ослабли связи с мусульманскими центрами Средней Азии. Ослаблению 
влияния крупных мусульманских центров также способствовал упадок 
Евразийских торговых маршрутов, вызванный началом открытия морских 
торговых путей между Европой и Азией. Поэтому центрально-азиатские 
кочевники на какое-то время «отдалились» от региональных и 
континентальных процессов, происходивших в тот период, в том числе 
религиозного характера.

Но, тем не менее, ислам уже присутствовал на территории Казахстана и 
в последующие периоды его истории он только укреплял здесь свои позиции. 
Казахские ханы -  Касым, Хакк-Назар, Тауекель, Есим, Тауке, Аблай и другие
-  старались поддерживать традиции мусульманских правителей Золотой 
Орды. Они были образованны, знали коран, арабский, персидский языки, 
следовали нормам шариата [4, с.6].

Одним из важных периодов истории ислама на территории Казахстана 
является период его присоединения к Российской империи. В отмеченный 
период мусульманство в Казахстане начинает занимать значительное место 
во многих сферах общественной жизни, а в конце XIX -  начале XX веков 
становится и одним из важных факторов общественно-политической жизни. 
И, как это не кажется противоречивым - ведь Казахстан включался в состав в 
основном православного государства - в это время ислам закрепляется здесь 
основательно.

Воздействие «татарского» мусульманства, распространение в это время 
среди казахов в основном так называемого «книжного» ислама, 
способствовали организационному развитию здешнего мусульманства, 
формированию новых конфессиональных институтов.

В повседневной жизни степняков все большее распространение стали 
получать также и «внешние» конфессиональные атрибуты мусульманства 
(пятикратный намаз, посещение мечети , наличие «указных» мулл, хадж, 
зякет и др.). Значительное место в этом принадлежало Оренбургскому 
мусульманскому духовному собранию (ОМДС) и татарскому духовенству, 
способствовавших введению организационных начал в отправление 
мусульманского культа в Казахстане. Среднеазиатские купцы также при 
возможности строили здесь мечети (в торговых центрах, в местах ярмарок),
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создавая при этом религиозные объединения при них и ведя там 
организационную работу.

Деятельность национальной интеллигенции в конце XIX - начале XX 
веков также способствовала укреплению позиций и роли мусульманства в 
среде казахов. Так, к примеру, А. Букейханов участвовал в работах 
мусульманских съездов, где отстаивались интересы мусульман [5, С.278]. 
М. Тынышпаев в своем обращении к правительству подвергал критике 
законоположения империи, касающиеся мусульманства и его институтов в 
Казахстане [6, С. 16]. Они выступали за создание для казахов отдельного 
духовного правления со своим муфтием, отмену запретов и квот на 
строительство мечетей, цензуры на духовные книги, передачу метрических 
книг в ведение мусульманского духовенства и ряд других мер. Они ратовали 
за просветительскую деятельность мусульманства, которая в тот период на 
окраинах Российской империи стала оформляться в форму джадидизма.

Но в данный период организационное развитие ислама в нашей стране 
не получило полной завершенности по тем формам, какие были характерны 
для других мусульманских регионов империи. Создание здесь отдельных 
мусульманских организационных институтов не закончилось образованием 
собственного духовного правления, хотя требования к этому были [7, С.290- 
313].

Судьба религии, в том числе и ислама в советский период истории 
нашей страны хорошо известна. Вытеснение религии из общественной жизни 
и из сознания людей было одной из программных задач атеистического 
государства. И это по своему отразилось на состоянии и развитии 
современного ислама в нашей республике. После распада СССР и краха 
марксистско-ленинской идеологии в духовной сфере постсоветских обществ 
образовался вакуум, что вызвало к жизни, особенно в первой половине 90-х 
годов, деятельность многочисленных, сомнительного толка религиозных 
сект, в том числе радикального характера, активизацию деятельности 
различных миссионеров нетрадиционных конфессий, пропагандистскую 
компанию новоявленных «спасителей и пророков».

К тому же, 70 лет антирелигиозной политики привели не только к 
духовному вакууму в обществе, но, вместе с тем, прервали естественный ход 
развития ислама на территории нашей страны. Это привело к тому, что наше 
общество не было подготовлено к радикальным изменениям в духовной 
сфере, которые стали происходить в нем в конце прошлого века. Радикальная 
атеистическая политика привела к забвению многих сторон традиционной 
культуры, к утрате нравственных ориентиров, к потере нынешними 
поколениями духовных связей с прошлым. Произошла колоссальная 
трансформация в подходах и принципах оценки духовных ценностей. 
У людей был потерян иммунитет, защищавший их от негативных процессов в 
духовной сфере.

К тому же за это время в мире произошло много изменений в плане 
религиозного и конфессионального развития, от которых в стороне 
оставались народы бывшего Союза. И когда они в конце XX века оказались в 
водовороте глобальных и геополитических процессов, в том числе 
религиозного характера, они оказались к ним не готовы. Это мы сейчас 
понимаем на собственном опыте. К примеру, в советский период было
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прервано организационное конфессиональное развитие ислама в Казахстане, 
что, безусловно, отразилось на процессе сложения и качестве деятельности 
мусульманского духовенства в нашей стране в современный период.

Процесс возрождения ислама в постсоветском пространстве 
происходит в обстановке обострения напряженности в мусульманском мире, 
частью которого вновь начинают осознавать себя последователи ислама на 
этой территории. Мусульманский мир, отброшенный вспять в эпоху 
колониальных захватов и мучительно переживавший свое зависимое 
положение, стремится обрести себя и занять свое место в мировом 
сообществе народов и культур. И в этих условиях определенная часть 
постсоветского общества вполне восприимчива к влияниям внешнего 
мусульманского мира как позитивного, так и негативного характера.

Такова вкратце некоторая предыстория к сегодняшним реалиям 
развития ислама в Казахстане. Она показывает, что распространение и 
развитие данной религии на территории нашей страны имеет многовековую 
историю. Этот процесс был длительным и постепенным, что предполагало 
его эволюционный характер, когда количественные показатели постепенно 
перерастали в качественные. Но данный естественный процесс был 
насильственно прерван в начале XX века, что негативно отразилось на 
многих процессах в духовной сфере нашего общества уже в наши дни, в том 
числе и на проявлениях экстремистского характера.

Но, наверное, не будет объективным подходом искать причины 
сегодняшних проблем в сфере религии только в атеистическом периоде 
прошлого нашей страны. Есть и объективные причины современного плана 
вышеотмеченных процессов. К ним, в частности, можно отнести 
геополитические факторы, вызванные противодействием различных сил в 
мире в борьбе за экономические ресурсы и политическое влияние в том или 
ином регионе. В этих случаях та часть населения этих регионов, которая 
может быть подвержена радикальным и экстремистским идеям, нередко под 
благовидными целями, становится слепым орудием в руках так называемых 
"мировых игроков". К этому надо добавить, что для этих целей, как правило, 
привлекаются большие финансовые средства. Примеров тому на сегодня 
масса. Это и Северная Африка и Ближний Восток и Латинская Америка и др. 
Противостоять этому могут только духовно и политически сплоченные 
сообщества.

Еще нужно иметь в виду, что сегодня наша страна уже является частью 
мировой системы, в котором невозможно полностью отгородиться от 
различных информационных потоков и от глобальных процессов. 
А глобальный мир в наше время подвержен не только кризисам 
экономического характера, он также все больше подвергается кризисам 
идейно-политического и духовного порядка. В современный период в 
значительной мере не оправдала себя не только марксистско-ленинская 
теория общественного развития, но все больше признаков того, что 
начинается глубинный кризис и Западной либеральной теории 
капиталистического развития, основанной на индивидуализме и 
потребительстве, порождающей проблемы не только материального 
характера для значительных масс населения, но и духовного, ведущих, в 
свою очередь, к культурному кризису в широком смысле этого слова.
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И сейчас мы являемся свидетелями зарождения в мире различных 
общественно-политических движений по поиску так называемого "третьего 
пути" развития. Все это создает реальные предпосылки для использования 
религии, в том числе и ислама, радикальными и экстремистскими силами.

Как видим, хотя в Казахстане нет исторических предпосылок для 
развития здесь религиозного экстремизма, если не считать атеистическую 
политику в советский период с ее негативными последствиями, тем не менее 
современные реалии региональных и мировых процессов, создают такие 
предпосылки. Поэтому работа по предотвращению религиозного 
экстремизма должна вестись постоянно и она ведется. Нужно отметить, что 
общество и государство у нас уже имеет определенный опыт в этом 
отношении. Данный опыт уже учит реально оценивать ситуацию и вести 
адекватную деятельность в том или ином направлении. В обществе ведется 
комплексная работа по предотвращению процессов экстремистского 
характера. Безусловно, важнейшим из них остается просветительская и 
образовательная деятельность различных институтов, особенно среди 
подрастающего поколения. Только разносторонне образованный и грамотный 
человек способен совершать обдуманные и взвешенные шаги при принятии 
решений в вопросах религиозного плана. В этом плане на данное время 
одним из важных направлений должна стать работа по грамотному 
ознакомлению, прежде всего молодого поколения, с историей и культурным 
содержанием различных религий.

Естественный процесс возрождения религии в нашем обществе будет 
социально безболезненным если он будет проходить в рамках возрождения 
традиционных религий и традиционной культуры. Все это будет 
способствовать выработке социального иммунитета не только против 
религиозного экстремизма, но и против других вызовов современного все 
более глобализирующегося мира.

Нужно отметить, что в постсоветских странах процесс возрождения 
традиционных религий идет. В условиях глобализации и до конца 
неоформившихся новых идеологических ориентиров духовные поиски в них 
в основном сопровождаются, как правило, социальными процессами по 
самоидентификации и поиском своих культурно-исторических корней. А 
стержнем любой традиционной культуры, как известно, является религия. И, 
соответственно, отчасти в силу этих причин в отмеченных обществах растет 
интерес к традиционным религиям. Процесс возрождения той или иной 
религии - явление сложное и противоречивое, но это явление объективное.

Ученые обществоведы сейчас все чаще высказывают мысль о том, что 
XXI век будет веком борьбы культур. Если так, то вопросам культуры, в том 
числе духовной, должно уделяться в общественной жизни приоритетное 
внимание. А опыт прошлого показывает, что деградация культуры 
происходит одновременно с деградацией религии. Причем, под деградацией 
религии можно понимать как гонение на религию, так и ее искусственную 
политизацию, то есть превращение в некое политическое орудие для 
манипуляции массами.

Подытоживая, думается, уместно будет процитировать высказывание 
известного исламоведа А. Малашенко: «Там, где под угрозой оказываются 
основы цивилизации, где происходит процесс распада автохтонной культуры,
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где в силу тех или иных обстоятельств (как правило, под давлением извне) 
рушатся устойчивые, освященные религией традиционные связи, то есть 
ломается цивилизованный образ жизни, наблюдаются самые крайние 
социальные и политические эксцессы» [8, С.22].
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Тасмагамбетов А.С.
Қазақстандағы исламның кешегісі мен бүгіні: даму ерекшеліктері

Мақалада Қазақстан территориясында исламның таралуы мен даму ерекшеліктері 
қарастырылған. Біздің еліміздің тарихының жеке кезеңдерінде оның даму ерекшеліктері 
сипатталады.

Біздің Республика аумағында діни экстемизм үшін алғышарттардың жоқ екендігін 
нақтылайды.

Тірек сөздер: дін, тарих, ислам ерекшеліктер, толерантность

Tasmagambetov A.S.
Islam in Kazakhstan in the past and nowadays: features of development

Article described features of distribution and development of Islam in the territory of 
Kazakhstan. It’s characterized features of its development during the separate periods of history of 
our country. Locate absence of historical prerequisites for religious extremism in the territory of our 
republic. In the same time there are shown objective conditions on formation of tolerance of our 
people.

Key words: religion, history, Islam, features, tolerance.
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РЕСЕЙ ҮКІМЕТІНІҢ БӨКЕЙ ОРДАСЫНА ЖҮРГІЗГЕН ДІНИ 
САЯСАТЫ ( 1801-1917 ЖЖ.)

Аннотация. Мақалада XIX ғасырдағы Бөкей Ордасындағы Ресей үкіметінің діни 
саясаты зерделенген. Үкімет тарапынан тағайындалған молдалардың жұмыстары сараланып, 
Жэңгір хан мен Ресей өкіметі арасындағы діни-саяси байланысы ашып көрсетіледі.

Тірек сөздер: Бөкей Ордасы, Ресей үкіметі, қазақ халқының рухани мэселесі, Орынбор 
мүфтилігі, тағайындалған молдалар, мешіт, ахун.

Патшалы Ресей қазақ жерін отарлауды бірнеше тарапта жүргізді. 
Соның бірі діни саясаты. Мүсылман дінін қолдаған сипатта болып, ел ішіне 
ылаң салу XIX ғасырда патшалы Ресейдің басты саясатына айналды. Ресей 
үкіметінің қазақ халқының діни саясатына жүргізген реформаларында татар 
үлтын таңдап алуындағы басты себеп қазақ халқының бүл үлтқа 
туысқандыгы мен сол уақыттарда агайын халқымыздың арасынан ислам 
гүламаларының ролінің жоғарлығында болатын. Татар молдаларынан 
жасақталған топ қазақ жазирасында тыңшылық қызметтерді де атқарған 
болатын. Ислам дінін отарлық e3ri саясатына ыңғайластыра қолданған осы 
істердің бэрінде де патша үкіметі қазақ халқының діни саласын өз уысында 
үстады. Мэселен, 1868 жылгы Ережедегі “Қазақтың қүқы”, “Қазақтың діни 
істерін басқару” бөлімдерінде: “қазақтар дін ісі бойынша Орынбордағы дін 
ислам мүфтиіне қарайды. Қазақтардың жергілікті жердегі діни істерін 
тағайындалған молдалар жүргізеді, ол азаматтық басқармаға, сол арқылы 
ішкі істер министрлігіне бағынады. Қазақтардың арасында бір болысқа бір 
тағайындалған молда бекітіледі. Молданың сайланғаны туралы ақпаратты 
уезд бастығына жолдайды, ол мүны бекіту үшін облыстық басқармаға 
жібереді. Молдалар Облыстық басқарма мен Әскери губернаторлардың 
шешімімен бекітіледі не босатылады. Мешіттер тек қана генерал- 
губернатор дың рүқсатымен салынады. Мешіттің жанынан жергілікті 
балаларды оқыту үшін мектеп ашуга молда міндетті түрде уезд бастыгының 
рүқсатын алуы керек”, -  деп жазылган. Сырт қараганда мүнда дін таратушы 
молдалар санын көбейтіп, мүсылмандыққа жол берілгендей еркіндік 
танылганымен, осы істің өзін зорлықшыл империя қасақана халық мүддесіне 
қарсы багытта жүргізді [1]. Аталмыш діни саясаттың шырмайынан Бөкей 
Ордасы да шет қалган емес. Бүл саясат Ордада тагайындалган молдалар 
арқылы жүргізіледі. Жэңгір хан Ордага аталмыш саясаттың шеңберінде 
білімді татар молдаларын шақырып, оларга қазақтарды дін іліміне оқытуды 
тапсырады. Ахунның емтиханынан лайықты болган оқыгандарды молда 
жасады, оның белгісі ретінде ашық татар тіліндегі өзінің жэне ахун мөрі 
басылган үкімдерін берді. Сонымен қатар, Орданың молдалары үкіметтен өз
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міндеттері бойынша өзіндік нүсқауды алды. Бүл Жэңгірдің өз хандығын 
нығайтудың бір сатысы еді[2, С.24-32]. Ал жоғарыдан тағайындалған татар 
дін басылары іс жүзінде мемлекеттік қызметкер болды. Орынбор 
губерниялық басқармасының діни мэселелердегі қызметі қазақ ақсүйектері 
мен ауылдарындағы татар молдаларын қанағаттандырды. Арнайы 
үйгарыммен жіберілген татар молдалары Бөкей Ордасына көптеп келе 
бастады. Ал, Бөкей Ордасына келген татар молдаларының санын анықтау 
эрқашан мүмкін бола бермеді[3]. XIX ғасырға дейін Қазақ жерінде молдалар 
көп болмады. Патша үкіметінің қазақтар арасында татар молдаларын 
қоныстандыруы арқасында, сонымен қатар Хиуа жэне Қоқан хандықтарының 
Ресеймен шиеленістері жэне олардың халықтың діни сенімін пайдаланып 
антиресейлік үгіт-насихат жүргізуге тырысуы арқасында XIX ғасырдан 
бастап Қазақ жерінде молдалар саны артты. Қазақ хандары мен сүлтандары 
өздерінің саяси жағдайларының түрақсыздығын сезіп, бірігіп уезде халықты 
үстап қалу үшін дін басыларына жиі жүгінді. Аталмыш жүйе Бөкей 
Ордасында да өрбіген болатын. Мүны Жәңгірдің саяси бағытынан аңғаруға 
болады [4].

1838 жылы Сенаттың мүсылман түрғындарына метрикалық кітаптарды 
енгізу жүйесін тарату туралы жарлығы жарияланды. Жарлыққа сәйкес, 
метрикалық кітапқа туу, өлім, неке туралы мэліметтерді енгізу жатқызылды. 
Хан діни салада Сенаттың жарлығын орындауга тырысты. Бөкей 
хандығының билеушісінде өзіне бағынышты далалықтарды өзінің қол 
астында жоғарғы діни істерді шоғырландыру арқылы үстауға тырысу ниеті 
анық байқалады. Ресей үкіметінен діни саладағы Жәңгірдің өз дербестігін де 
аңғаруға болады. Мысалы, Жәңгір хан XIX ғасырдың 30 жылдарына дейін 
мешіт салу істерінде Орынбор губернаторлығынан рүқсат сүрап келсе, 30 
жылдардан кейін Мешітті салуға рүқсат алудың бюрократиялық созуының 
қиындығынан, бүдан эрі мүндай рүқсаттарды өздігінен бере бастады. 1833 
жылы хан К.Аткелтіров молдаға Бүқсақ өзенінің сол жагалауынан мешіт 
салуға куәлік берді. Сонымен қатар Жэңгір хан жеке өзі қазақ рулары мен 
бөлімдеріне молданы тағайындады[5]. 1850 жылгы 23 желтоқсандағы 
Орынбор шекаралық комиссиясына Ішкі орда жөніндегі уақытша 
басқарманың Хабарламасында 113 мүсылман дін басыларының тізімі жэне 
олардың Жэңгір ханмен бекітілген мерзімі қоса көрсетілген. Бүл қүжатқа 
сэйкес ең алғашқы бекітілген уақыт 1840 жылдың 26 мамырына жатады, ал 
ең соңғысы -  1845 жылдың 25 маусымы [6]. Ресей империясында 
қалыптасқан дэстүр бойынша молдаларды тағайындау үшін экімшілік 
өлкенің (бүл кезде - Орынбор) рүқсаты қажет жэне үміткерлер Уфадағы 
ислам Дін басылары жиналысында сынақтан сәтгі өтуі қажет болды. Егер 
Орынбор жэне Самара генерал-губернаторы В.П.Перовский мемлекеттік 
мүлік министрі граф П.Д.Киселевке Ордадагы жагдайды Жэңгір ханның 
қызметіне сыни-жагымсыз жагынан төмендегідей баяндады: «Такого рода 
распоряжения нисколько не сообразны с характером ревностного 
мусульманина, если бы даже усилия Джангера к распространению 
магометанства в Орде предположить проистекавшими из религиозного 
убеждения. Но ближайшее рассмотрение его действий по этому предмету 
показывает, что источником их была не бескорыстная ревность благостного 
человека к исповедуемой им религии, а скорее расчет. Как человек умный и
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дальновидный Джангер, без сомнения, рассчитывал, между прочим, и на то, 
что муллы, им созданные и посвященные, могли служить в руках его для 
укоренения в народе к особе хана уважения и покорности еще лучшим 
орудием, чем другая опора его владычества - состоявший при хане сотенный 
отряд русских казаков и русские пушки, являвшиеся в случае нужды для 
внушения киргизам должного повиновения к правителю» [5]. Сонымен 
айтылгандардан қорытынды шыгара келе, бөкей қазақтарының ханы олардыц 
арасында ислам дінінің кең етек жаюына септігін тигізді жэне бүл ресми 
үкіметтік діни саясаттың көрінісі болды. Кейбір шенеуніктер жақтаган 
христиандыққа келетін болсақ, оны тарату жүзеге асырылмады. Оны, 
христиан шіркеуінің қүрылысының тарихы дэлелдейді. 1842 жылы Астрахан 
архиепископы Енотаевский Астрахан губернаторына Жәңгір ханның 
Сарайында түрақты түрде православиелік дін қызметшісінің қажеттілігі мен 
қазынаның есебінен шагын шіркеу салу қажеттілігі туралы баяндады. Бүл 
жагдай туралы мәлімет Орынбор эскери губернаторы В. А. Обручев ке 
жіберіледі. В.А.Обручевке өз кезегінде ханнан Ордада түрақты түратын жэне 
коктем мен күзгі жэрмеңкелерде Ордага келетін православиелік дінге сенуші 
адамдардың саны туралы мәліметті беруін талап етті. Губернаторга берілген 
мэліметтер бойынша Ордада түрақты түратын православиелік 
христиандардың саны 269 адамга жетті, түрақты келушілер -  300 адам. Бүл 
мэліметтер 1843 жылгы 16 ақпандагы В.А.Обручевтің мемлекеттік мүлік 
министрі граф П.Д.Киселевке қатынасында келтірілген. Жэңгір хан шіркеу 
қүрылысына қарсы емес екендігін, бірақ ол бүл туралы халыққа 
жариялаганда бүл хабар наразылықпен жэне сенімсіздікпен 
қабылдангандыгын хабарлайды. Осыган байланысты қүжаттың 
қорытындысында В.А.Обручевтен Жэңгір ханга төмендегідей хат 
жолданады: «...я полагал бы постройку церкви при Ставке хана Джангера 
Букеева отложить до времени, так как это действительно могло бы показаться 
киргизам подозрительным и поселить в них недоверчивость к нашему 
правительству» [5]. 3-ші наурызда граф П. Д.Киселев Орынбор 
губернаторына I Николайдың бүйрыгымен хан Ордасында уақытша жорық 
шіркеуінің қүрылысы туралы қатынасты жіберді. Онда ол императордың 
келесідей сөздерін келтіреді: «Принужденно не делать, но убедить, что 
всякий должен отправлять религиозные обряды по своему закону, и что если 
инородцы сие делают без всякого воспрещения, то и православные не 
должны быть лишены этого права. Посему и пригласить хана Джангера 
избрать удобное время к исполнению сего, хотя и не в виде постоянной, но 
временной меры, учреждением при Ставке его походной церкви» [5]. Бүл 
қатынас хаттан кейін Жэцгір хан әскери-жорық шіркеуін салу жобасын 
қолдады жэне 1844 жылга 23 наурыздагы генерал В.А.Обручевке хатында 
келесідей дәлелді негіздер келтірді: «Таковое устройство православного 
храма божия, соответствуя в настоящее время местным здешним 
обстоятельствам и вполне удовлетворяя потребности православного 
населения в исполнении обрядов религиозных, не тронет глубоких 
убеждений народа, еще дико мыслящего и дико чувствующего, ибо в нем он 
увидит необходимое для православных христиан и нисколько до него не 
касающееся введение»[5]. Бүл шіркеудіц қүрылысына қаражатты хан 
жэрмецкелерде болатын көпестердіц немесе православие дінініц басқа да
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сенушілерінің ерікті садақаларынан жинауды үсынды. 1844 жылғы 7 
тамыздағы губернаторға келесі хатында Жэңгір хан Ордада христиан 
шіркеуін салуға қаражат жинаудың басқа көзі жоқ екендігін түсіндіреді. Ол 
жеке өзінің қаражаттарын есебінен шіркеуді салуды қалайтындығын, бірақ 
бүл қадамнан екі жағдай тоқтатып түргандыгын жазады: «1. При глубокой 
преданности киргизов своей вере таковое пожертвование примется за 
совершенно противное ей и сильно тронет самые главные религиозные 
убеждения народа, а по дикости и легкомыслию его характера даст повод к 
тревожным мыслям и предположениям. 2. Покорная правительству Орда 
ничего не выразит открыто, но между ее войдет и вскоренится недоверие к 
моему управлению и к моим личным убеждениям и настояниям, которое 
крайне затруднит мои распоряжения и, главное, развитие, согласно видам 
правительства, новых мер к порядку и благоустройству ее хозяйства» [5]. Бүл 
хаттар жэне істің кейінгі өрбулері дәлел болгандай, үкіметтің діни саясаты 
бүл багытта сақтықпен жүргізіледі.

Ресей үкіметінің Қазақ жерінде жүргізген діни саясатында ортаазиялық 
хандықтардың ықпалының артуына кедергі жасай білді. XIX гасырдың 
екінші ширегінен бастап үкімет молдалардың қызметін қатаң қадагалады. 
Ортаазиялық хандықтардан шыққандарга, сонымен қатар онда білім алушы 
діни адамдарга қазақ даласына қоныс аударуга тиым салды. 1843 жылы Ішкі 
ордадагы Ногай руынан шыққан азамат Тілеуов, Жэңгір ханмен Бүқарага 
сапармен барып, он торт жылдан соң Қазақстанга оралуга тырысты. Бірақ 
шекара органдарынан, оган Қазақстаннан тыс кетуі талап етілді. Өйткені 
Ресей үкіметі ортаазиялық хандықтарда діни білім алган азаматтардың қазақ 
жеріне келуінен қауіптенді. Бүл діни қысым саясатының бір көрініс болса, 
екіншіден, Түркия ықпалынан қауіптенгендігінен болатын. XIX гасырдың 
екінші жартысынан бастап нүсқаушы молдаларды тагайындау тоқтатылды. 
XIX гасырдың екінші жартысында шенеуніктердің бірі былай деп жазды: 
«Қазіргі кезде біздің үкімет молдаларды тагайындау туралы, қыргыздарга 
мешіт салу туралы бас қатырмайды. Кез-келген азгантай гана сауаты бар 
адам молда бола алады. Кедейлердің жаназасы мэжбүрліктен молдаларсыз 
өтеді, өйткені кедейлерде күнкөріс көзі жоқ»[4].

Осылайша, рухани өмір тынысын билік идеологиясына 
сэйкестендіріп,тікелей бақылау үшін арнайы күзеттегі эскер тобын үстау мен 
«ахун» бастаган молдалар тобын жасақтау Бөкей ордасындагы хан билігін 
бекітіп басқаруды орталықтандыру саясатына қызмет етті[7, 20 б.]. Бүл Ресей 
үкіметінің діни саясатының бір көрінісі еді.
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Мұқтар Ә.Қ., Аханов Ж.И.
Религиозная политика Правительства России в Букеевской Орде 

( 1801-1917 гг.)
Исторические документы подтверждают о колониальной цели Российского 

правительства в развитии мусульманства на казахской земле. Религиозно-политическая 
система в Букеевской Орде образовалась согласно поручениям Правительства. Среди 
населения против данной политической системы возникали восстания.

Ключевые слова: Букеевская Орда, Российское правительство, Оренбургский 
муфтият, указные муллы, мечеть, ахун.

Myktar A.K., Aksanov Zh.I 
Religionary policy of Russian Government in the Bokey Horde 

( 1801-1917 yy.)
The historical events show that the Russian Government developing Islam in the Kazakh land 

deepened its colonization. The Religion policy system was created by the task of the government in 
Bokey horde. The Kazakh people showed their displeasure against the policy.

Key words: The Bokey Horde, the Russian Government, the myftiat of Orenburg, assigned 
mullahs, mosque, ahun.
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JAPAN IN THE TOKUGAWA PERIOD 
(XVII - MIDDLE OF THE XIX CENTURIES)

Аннотация. This material represents the lecture for students of the specialty "International 
Relations". It corresponds Educational methodically complex to a discipline "Modern history of Asia 
and Africa".

Key words: Samurai, Bushido, Shogun, Shogunate, Daimyo, Bakuhan, General regulation, 
System of four estates (mibunsei), Edo

Purpose: to give the characteristic of Japan to the beginning of new epoch
Tasks:
• to characterize domestic and foreign policy of shoguns Tokugawa
• to find out the crisis reasons of shogunate
• to help to realize the main events of political and economic life of Japan of 

XVII - the middle of the XIX centuries as integral part of necessary changes on a 
way of formation of the significant state.
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Plan
1. Political and economic system in the country to the middle of the XVII 

century
2. System of four estates
3. Isolationist foreign policy and its role in destinies of the country.
4. Attempts of violent "opening" of Japan. Military intervention of the 

American squadron headed by Perry. Signing of unequal contracts.

Political and economic system in the country to the middle of the XVII 
century

The Tokugawa period, or Edo period, is the period between 1603 and 1867 
in the history of Japan, when Japanese society was under the rule of the Tokugawa

shogunate and the country's 300 regional 
Daimyo. The period was characterized by 
economic growth, strict social order, 
isolationist foreign policy, environmental 
protection policies, and popular enjoyment 
of arts and culture. The shogunate was 
officially established in Edo on March 24, 
1603, by Tokugawa Ieyasu. The period 
came to an end with the Mein Restoration 
on May 3, 1868, after the fall of Edo.

The Tokugawa (or Edo) period 
brought 250 years of stability to Japan. The 
political system evolved into what historians 
call bakuhan, a combination of the terms 
bakufu and han (domains) to describe the 
government and society of the period. In the 
bakuhan, the shogun had national authority 

and the daimyo had regional authority. This represented a new unity in the feudal 
structure, which featured an increasingly large bureaucracy to administer the 
mixture of centralized and decentralized authorities. The Tokugawa became more 
powerful during their first century of rule: land redistribution gave them nearly 
seven million koku, control of the most important cities, and a land assessment 
system reaping great revenues.

The beginning of the Edo period coincides with the last decades of the 
Nanban trade period during which intense interaction with European powers, on 
the economic and religious plane, took place. It is at the beginning of the Edo 
period that Japan built its first ocean-going Western-style warships. Japanese 
adventurers, such as Yamada Nagamasa, used those ships throughout Asia.

Economic development
Economic development during the Tokugawa period included urbanization, 

increased shipping of commodities, a significant expansion of domestic and, 
initially, foreign commerce, and a diffusion of trade and handicraft industries. The 
construction trades flourished, along with banking facilities and merchant
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associations. Increasingly, han authorities oversaw the rising agricultural 
production and the spread of rural handicrafts.

By the mid-eighteenth century, Edo had a population of more than one 
million, and Osaka and Kyoto each had more than 400,000 inhabitants. Many other 
castle towns grew as well. Japan had almost zero population growth between the 
1720s and 1820s, often attributed to lower birth rates in response to widespread 
famine, but some historians have presented different theories, such as a high rate of 
infanticide artificially controlling population.™ Osaka and Kyoto became busy 
trading and handicraft production centers, while Edo was the center for the supply 
of food and essential urban consumer goods.

Rice was the base of the economy, as the daimyo collected the taxes from 
the peasants in the form of rice. Taxes were high, about 40% of the harvest. The 
rice was sold at the fudasashi market in Edo. To raise money, the daimyo used 
forward contracts to sell rice that was not even harvested yet. These contracts were 
similar to modern futures trading.

It was during the Edo period that Japan developed an advanced forest 
management policy. Increased demand for timber resources for construction, 
shipbuilding and fuel had led to widespread deforestation, which resulted in forest 
fires, floods and soil erosion. In response the shogun, beginning around 1666, 
instituted a policy to reduce logging and increase the planting of trees. The policy 
mandated that only the shogun and daimyo could authorize the use of wood. By the 
18th century, Japan had developed detailed scientific knowledge about silviculture 
and plantation forestry.

System of four estates
After a long period of inner conflict, the first goal of the newly established

Tokugawa government was to pacify 
the country. As part of the systematic 
plan to maintain stability, the social 
order was officially frozen, and 
mobility between the four classes. It 
created a balance of power that 
remained (fairly) stable for the next 
250 years, influenced by Confucian 
principles of social order. Most 
samurai lost their direct possession of 
the land: all land ownership was 
concentrated in the hands of the about 
300 daimyo.

The samurai had a choice: Give 
up their sword and become peasants, or 
move to the city of their feudal lord 
and become a paid retainer. Only a few 

land samurai remained in the border provinces of the north, or as direct vassals of 
the shogun, the 5,000 so-called hatamoto. The daimyo were put under tight control 
of the shogunate. Their families had to reside in Edo; the daimyo themselves had to 
reside in Edo for one year and in their province (han) for the next. This system was 
called sankin kotai.
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During the Tokugawa period, the social order, based on inherited position 
rather than personal merits, was rigid and highly formalized.

At the top were the Emperor and Court nobles (kuge), together with the 
Shogun and daimyo. Below them the population was divided into four classes in a 
system known as mibunsei: the samurai on top (about 5% of the population) and 
the peasants (more than 80% of the population) on the second level. Below the 
peasants were the craftsmen, and even below them, on the fourth level, were the 
merchants. Only the peasants lived in the rural areas. Samurai, craftsmen and 
merchants lived in the cities that were built around the daimyo's castles, each 
restricted to their own quarter.

Isolationist foreign policy
The beginning of the 

Edo period coincides with 
the last decades during which 
intense interaction with 
European powers, on the 
economic and religious 
plane, took place.

It is at the beginning 
of the Edo period that Japan 
built its first ocean-going 
Western-style warships. 
Japanese adventurers used 
those ships throughout Asia.

The "Christian
problem" was, in effect, a
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problem of controlling both the Christian daimyo in Kyushu and their trade with 
the Europeans. By 1612, the shogun's retainers and residents of Tokugawa lands 
had been ordered to forswear Christianity. More restrictions came in 1616 (the 
restriction of foreign trade to Nagasaki and Hirado, an island northwest of 
Kyushu), 1622 (the execution of 120 missionaries and converts), 1624 (the 
expulsion of the Spanish), and 1629 (the execution of thousands of Christians).

Finally, the Closed Country Edict of 1635 prohibited any Japanese from 
traveling outside Japan or, if someone left, from ever returning. In 1636 the Dutch 
were restricted to Dejima, a small island — and thus — in Nagasaki's harbor.

The shogunate perceived Catholic Christianity to be an extremely 
destabilizing factor, and so decided to persecute it. The Shimabara Rebellion of 
1637-38, in which discontented Catholic Christian samurai and peasants rebelled 
against the bakufu — and Edo called in Dutch ships to bombard the rebel 
stronghold-marked the end of the Christian movement. Soon thereafter, the 
Portuguese were permanently expelled, members of the Portuguese diplomatic 
mission were executed, all subjects were ordered to register at a Buddhist or Shinto 
temple, and the Dutch and Chinese were restricted, respectively, to Dejima and to a 
special quarter in Nagasaki.

The last Jesuit was either killed or reconverted by 1644 and by the 1660s, 
Christianity was almost completely eradicated, and its external political, economic, 
and religious influence on Japan became quite limited. Only China, the Dutch East 
India Company, and for a short period, the English, enjoyed the right to visit Japan 
during this period, for commercial purposes only, and they were restricted to the 
Nagasaki. Other Europeans who landed on Japanese shores were put to death 
without trial.

Thus, from 1633 onward Japanese subjects were forbidden to travel abroad 
or to return from overseas, and foreign contact was limited to a few Chinese and 
Dutch merchants still allowed to trade through the southern port of Nagasaki.

Consequences o f artificial isolation o f  Japan:
■ Low rates of economic development;
■ Instability of world situation of the country;
■ Military and technical backwardness of the country.

Answer the question: And there were positive consequences o f "closing" o f  
Japan?

Positive consequences of "closing" of Japan
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Crisis aggravation
While merchants and to a lesser extent tradesmen continued to prosper well 

into the 18th century, the daimyo and samurai began to experience financial 
difficulties. Their primary source of income was a fixed stipend tied to agricultural 
production, which had not kept pace with other sectors of the national economy. 
Several attempts at fiscal reform were made by the government during the late 18th 
and 19th centuries, but the financial strain on the warrior class increased as the
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period progressed. During its final 30 years in power the Tokugawa shogunate had 
to contend with peasant uprisings and samurai unrest as well as with financial 
problems.

These factors, combined with the growing threat of Western 
encroachment, brought into serious question the continued existence of the 
regime, and by the 1860s many demanded the restoration of direct Imperial rule as 
a means of unifying the country and solving the prevailing problems.

Violent "opening" of Japan
Japan turned down a demand from the United States, which was greatly 

expanding its own presence in the Asia-Pacific region, to establish diplomatic 
relations when Commodore James Biddle appeared in Edo Bay with two warships 
in July 1846.

When Commodore
Matthew C. Perry's four-ship 
squadron appeared in Edo Bay in 
July 1853, the bakufu was 
thrown into turmoil. In March 
1854, the Treaty of Peace and 
Amity opened two ports to 
American ships seeking 
provisions, guaranteed good 
treatment to shipwrecked 
American sailors, and allowed a 
United States consul to take up 
residence in Shimoda, a seaport 
on the Izu Peninsula, southwest 
of Edo. The Treaty of Amity and 
Commerce Between the U.S. and 
Japan (Harris Treaty), opening 
still more areas to American 

trade, was forced on the bakufu five years later.
In the final years of the Tokugawa, foreign contacts increased as more 

concessions were granted. The new treaty with the United States in 1859 allowed 
more ports to be opened to diplomatic representatives, unsupervised trade at four 
additional ports, and foreign residences in Osaka and Edo. It also embodied the 
concept of extraterritoriality (foreigners were subject to the laws of their own 
countries but not to Japanese law).

"Opening" of Japan had important consequences:
■ the shogun showed the weakness, he conceded to "barbarians" (so Japanese 

called Europeans).
■ trade with the western countries upset Japanese economy.
■ Japanese blamed the shogun who has allowed in the country of foreigners.

The powerful southwestern tozama domains of Choshu and Satsuma exerted 
the greatest pressure on the Tokugawa government and brought about the 
overthrow of the last shogun, Hitosubashi Keiki (or Yoshinobu), in 1867. Less than 
a year later the Meiji emperor was restored to supreme power.
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Terms to remember:
Shogun - military dictatorship 
Daimyo - prince
Mibunse - System of four estates 
Samurai - nobleman
Edo - the capital of Japan in the Tokugawa period 

Task for independent work
Subject: Features of modernization of the Ottoman Empire and Japan (the 

comparative analysis)
Purpose: to select in the specified literature a material for carrying out 

discussion on questions:
• Main initiators and driving forces of modernization
• Rates of transformations and their character
• The reasons of the slowed-down and difficult modernization in the 

Ottoman Empire
• Reasons of fast modernization of Japan 
Occupation form: discussion
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АЛҒАШҚЫ М ¥ҒАЛІМ ДЕР СЪЕЗІ

Аннотация. Мақалада қазақ жеріндегі ең алгашқы мұгалімдер съезі 1918 жылы Бөкей 
Ордасында өткендігі баяндалады. Қазақ даласындагы алгашқы ұлттық мектеп туралы негізгі 
деректер мен қазақтыц тұщыш кецес генералы Шэкір Жексенбаевтыц осы оқу орнын 1912
1917 жылдарда оқып бітіргендігі туралы аттестаты берілген.

Тірек сөздер: съез, педагогика, білім, мүгалім, хаттама, аттестат.

Қазақ халқының гылымга, білімге деген талпынысы өткен гасырларда 
да айқындалганын тарихи мэліметтерден білеміз. Тіпті қазан революциясы 
кезінде де Батыс өңірінің Бөкей Ордасындагы білім беру жүйесі тоқтап 
қалмаган. Осыган байланысты қазіргі Батыс Қазақстан облысының, сонымен 
бірге XX гасырдың басында Астрахань губерниясына қарайтын Бөкей 
Ордасында 1- мүгалімдер съезінің өткендігі туралы мәліметті қазақтың 
түңгыш генералы Шәкір Жексенбаевтың Мэскеудегі Орталық мүрагаттан 
алган мэліметтері дэлелдейді. Төменде Мэскеудегі Кеңестер Одагы Орталық 
мүрагатындагы №1329 қорының 74-77 беттерінен алынган Бөкей 
Ордасындагы 1-ші Мүгалімдер съезінің хаттамасының қолжазбасы 
назарларыңызга үсынылады:

243

mailto:wksudist@mail.ru


Ж а З а р ш ш  <Ж£Л - 2014 Ж .

244



Ж а Я а р ш ы  <Ж-1 - 2014 Ж .

Н  І З< ^ р * М ^ / / £ 2 0 ,  И / Я ^ ,  

’̂ t c e u j f r c  л / и /  f y -  У f '

'L -'h y  С

<—
'T s #  *)

7 Q  Л и б /л и * 4  J M Х & ф & и ж *  tfC \ 
I  (J  f \

^  ''/*(£■ £ .

>-■ і^л. ^ x \-<j C rffcC u

<Ш<УК̂ 4Іьи/> (о 7 ал • &ОъЫ>Сс Z  <2й^к>ду^

Q iv .  ̂О ^сс^г frtQXv *Фъ6л*о *l~< o£^ &и* аб и ы ^

\С и ^ ш ү у і# іп * >  ! ^ іи л > с ш е л ^ и а ^ /^  / k j ^ a ^ ? . ^ ц / ,  

?  с о ^ о і И ^ ' -  3s>  -  '  -

K-Of̂ L&J f t 6 QsCJẐ  CotUus а Ц&4^Ц
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Бүл хаттамадан Бөкей Ордасындағы 1-Мүталімдер съезінде тек елдегі 
білім саласының мәселелері ғана емес, сонымен қатар саяси-қоғамдық 
өзгерістер барысы да талқыланғанын байқаймыз. Дәлірек айтқанда, 1918 
жылғы 3 қыркүйек күні болған мүталімдер съезінің 2-ші отырысында елдегі 
әскери мәселелер қозғалып, съезд шешімі бойынша Ғали Беғалиев қырғыз 
әскерінің қүрылуына дауыс беру мандатымен жіберілген еді.

Мүталімдер съезінің 6-шы отырысында мүғалімдер билігі сайланған 
болатын, ал бнліктің хатшысы ретінде, Орал облысында Кеңес өкіметін 
орнату жолындағы күреске белсене қатысушы, Азамат соғысының ардагері 
Бисен Жэнекешев сайланды.

Тастамас атан жүгін қарлы жерде,
Жүреді жолбарыстар таулы жерде.
Қылышын қынабынан қанға бояп,
Түрады батыр жігіт жаулы жерде, - деп жырлаған Б.Жәнекешев - Батыс 

Қазақстан облысындағы өз заманының білімді де рухы бнік азаматтарының 
бірі болтан.

1918 жылдың 1-10 қазанында откен Бокей Ордасы советтерінің екінші 
съезі қазақ жастарынан қүрылтан әскери болімдерді жасақтаута қаулы 
қабылдады. Қазақ жастары оз еркімен лек-летімен әскер қүрамына жазыла 
бастады. Жастарды үгіттеуге бас болтан Бисен Жәнекешев, Нүрсүлтан 
Бекетов, Әмірталн Меңешев, Хамит Чурин еді.Олардың қатарына небары 18 
жастагы Шжір Жексенбаев та қосылды. Шәкір Жексенбаев - әскерн 
қайраткер, қазақтың түңтыш қазақ кеңес генералы. Шәкір Жексенбаевтың 
1912-1917 жылдар аралытында еуропалық білім беру жүйесі бойынша Жәңтір 
мектебінде оқытандыты туралы аттестаты төменгі суретте берілтен:
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повин.)—учрежденіямъ. составляющимъ частные призывные списки, не позднЪе 
1-го марта года призыва, для внесенія отмЪтки о семъ въ подлежащую графу

в) при явкі къ призыву — присутствію по воинской повинности не позднгъе 
начала жеребьеметанія, послЪ чего представленіе доказательствъ на льготы по 
отбыванію воинской повинности закономъ вообще не допускается (ст. 1621 Уст.

Въ случаи неиміънія при себп> сего аттестата во время явки къ призыву,

Аттестаттан байқағанымыздай, Жәңгір мектебінің басқа қазақ 
даласындағы мектептерден ерекшелігі, діни мектептердегідей емес, алғаш рет 
қазақ топырағында, яғни Бөкей Ордасында, дүниетанымдық пәндер оқытыла 
бастады. Айталық: 1. Орыс тілі (оқулығы Востоков. Краткая русская 
грамматика). 2. Орыс әдебиеті (Галахов. Краткая хрестоматия). 3. Есеп 
(Буияковский. Арифметика). 4. Жағрафия (Шульгин. География часть 1-2). 5. 
Тарих (Устрялов. Русская история. Часть 1-2). 6. Ислам діні сабағы. Бүл 
алғашқы үлттық мектептің тікелей ықпалымен XIX ғасырдың 60-жылдары 
Батыс Қазақстанның басқа да жерлерінде білім ордалары үйымдастырыла 
бастады. Олар жаңа Қазан мен Қамыш -Самарда, хан ставкасынан 12 
шақырымдағы Нарында, Тал мен Тоғында ашылды. Ордаға үлттық 
мектептердің ықпалымен 1860 жылы Түркістан олкесіндегі №1 орта 
(Қазалыда) Перовскіде №2 орта алғашқы үлттық мектептер қүрылды.Бүл
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мектептерде білімге қүштар 455 қазақ балалары оқып, 221 оқушыдай басқа да 
халықтың өкілдері болды. Бөкей Ордасында сауатты жазу, орыс тілін үйрену 
жыл сайын өз жемісін бере бастады.

Осы мэліметтерге сүйене отырып еліміздің алғашқы мүғалімдер 
съезінің біздің өлкемізде өткенін мақтан түтып, халқымыздың прогрессивті 
көзқарасы, білімге деген үмтылысы ата-бабамыздан қалған ізгі дэстүр екеніне 
сеніміміз зор.
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достоверных архивных материалах.
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In clause the information on the first congress of the teachers based on authentic archival 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ҚАЛАЛАРЫНДАҒЫ ЭТНОДЕМОГРАФИЯЛЫҚ 
ДАМУ ПРОЦЕССТЕРІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ (1959-1989ЖЖ)

Аннотация. Ізденуші мақалада Батыс Қазақстандагы қала халқыныц 1959-1989 
жылдардагы этнодемографиялық даму жагдайына талдау жасайды. Халықгыц этникалық 
қүрылымына талдау жасау, этнодемографиялық келбетін анықтау демография саласындагы 
өзекті мэселе болып табылады. Осы түргыдан алганда ізденушінің согыстан кейінгі күрделі 
кезеңдегі Батыс Қазақстан аймагыныц қалаларындагы демографиялық өзгерістерге назар 
аударуы маңызды болып отыр. Согыс жылдары Батыс Қазақстан аймагы күрделі көші-қон 
үрдісі жүрген өңір ретінде белгілі болды. Оның соцы қазақ халқыныц қайтымсыз көп 
шыгынына экелді. Табиги өсімнің төмендеуі, өзге үлт өкілдерінің тынымсыз 
қоныстандырылуы салдарынан халықтыц жалпы санындагы қазақ халқыныц үлесі азайды. 
Батыс Қазақстан халқыныц этникалық қүрамы көп үлтты қүрамга айналды, жаңа үлт топтары 
пайда бола бастады.

Тірек сөздер. Демография, этнодемография, этнодемографиялық процесстер, 
миграция, өсім динамикасы, урбанизация үрдісі, этникалық қүрылым, жас жэне жыныстық 
қүрылым, этникалық процесстер, халықгарды депортациялау.
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Соғыс жылдары Батыс Қазақстан аймағы күрделі көші-қон үрдісі 
жүрген өңір ретінде белгілі болды. Оның соңы қазақ халқының қайтымсыз 
көп шығынына әкелді. Табиғи өсімнің төмендеуі, өзге үлт өкілдерінің 
тынымсыз қоныстандырылуы салдарынан халықтың жалпы санындағы қазақ 
халқының үлесі азайды. Батыс Қазақстан халқының этникалық қүрамы көп 
үлтты қүрамға айналды, жаңа үлт топтары пайда бола бастады. Өзге үлт 
өкілдерінің үлес салмағы арта түсті. Соғыстан кейінгі жылдар халық саны 
мен қүрылымының қалыпқа келу уақыты болып есептеледі. Алайда бүл 
қүбылыс баяу жүріп, тек 60 жылдарға таман согыс жылдарының алдындағы 
халық санының деңгейі қалыпқа келді. Жалпы үлттардың 
этнодемографиялық дамуының басты снпаты саны болып табылады.

1959-1989 жылдардың аралығында халық саны екі есеге көбейді. 
Әсіресе аймақ халқының саны артты. Өлкедегі қалалану үрдісіне үлес қосқан 
Ақтөбе мен Маңғыстау облыстары болатын. Өнеркәсіптің жоғары қарқынына 
байланысты бүл облыстарда республика мен өзге де өңірлерден ағылған 
көші-қоншылардың толқыны толды. Көші-қонның ағымы Батыс Қазақстан 
халқының жаңа үлттық қүрылымының қалыптасуына ықпал етті. Этникалық 
қүрылымның арнасы кеңейіп, көп үлтты қүрылым сипатына ие болды.

Кейінгі 1959-1989 жылдардың аралығында Батыс Қазақстандағы 
барлық үлттар өкілдерінің санының артып, толығуына қолайлы уақыт болды. 
Халықтың үлттық қүрылымында бүл жылдары көптеген өзгерістер болды. 
Кестеде осы кезеңдегі аймақ халқы санының түрақты түрде өскендігін 
байқауға болады (1-кесте) [1, 65]. Ақтөбе облысында қазақ халқының саны 
жедел қарқынмен артты. 1959-1989 жылдар ішінде 172,2 мыңнан 407,2 
мыңға, немесе 2,4 есеге көбейді. Халық санының жылдық өсімі 7833 адамды 
қүрайды. Кестеге сәйкес, қаладағы қазақ халқының саны да Ақтөбе 
облысында жыл сайын өсіп отырған. 1959-1989 жылдар аралығында қалалық 
қазақтар саны 171957 адамға артқан. Әсіресе, 1959-1970 жылдардагы 
санақтар аралығында қазақтардың қала-қоныстарға тартылуы күшейіп, халық 
саны 73119 адамға артқан.

Сөйтіп, 1989 жылы Ақтөбе облысындағы қалалық қазақ халқының саны 
1989 жылы 159575 адамға жетті. Бүл қаладагы жалпы халықтың ішінде 46,0 
пайызды қүрайды. Ал, 1959 жылы аймақ халқының 24,0 пайызын ғана қазақ 
халқы иеленген болатын. Жалпы, 1989 жылы Ақтөбе облысындағы қазақ 
халқының 39,1 пайызы қалаларда өмір сүрді. Санақтар аралығында орыс 
түрғындар саны 105,2 мыңнан 173,2 мыңға артты. Қалалық орыстар саны 
1959-1989 жылдары 1,8 есе артып, 139420 адамға жетті. Аймақ халқының 
ішінде орыстардың үлесі 1959 жылы 42,9 пайызды қүраса, 1989 жылы 
олардың үлесі 40,0 пайызға кемиді. Бірақ, орыс халқының қалалану 
көрсеткіші өте жогары болды. 1989 жылы облыста олардың 80,5 пайызы 
қаланы мекендеген.

Облыстагы украиндықтардың үлесі Ақтөбе облысында төмендеді. Жыл 
сайынғы өсім 229 адамды қүрады. Сонымен бірге, 70 жылдардан бастап, 
украиндықтардың жалпы саны да азая берді. Оған украиндықтардың өзге 
өңірлерге көптеп қоныс аударуы себеп болды. Бүл қаланы мекендеген 
украиндықтарга да тэн оқиға болды. 1959 жылы олардың саны 28214 адам 
болса, 1970 жылы 9438, 1979 жылы 2838, 1989 жылы 5655 адамга артып, 
46145-ке жетті [2, 5].
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Ақтөбе облысындағы саны жағынан басым келесі үлттың өкілдері 
немістер болатын. Немістер саны 1959-1989 жылдар аралығында баяу 
қарқынмен өсті. 1979-1989 жылдардың ішіндегі немістер өсімі 1544 адамды 
қүраған. Қаладағы немістер санының көрсеткішінде сәл өзгерістер бар. 
Жалпы, қалалық немістер саны Батыс Қазақстан облыстарының ішінде 
Ақтөбе облысында гана басым болды. 1959-1970 жылдары қалалық немістер 
3704 адамға артады. Бірақ, кейін бүл көрсеткіш түрақталып, 1989 жылы 
19360 адамға жетеді.

Сонымен бірге, татарлар санының өсімі де қарқынды болмады. 1959
1970 жылдары олардың саны 4 мың адамға артса, 1979-1989 жылдары 1357 
адамға ғана көбейген. Ақтөбе облысында татар үлтының басым көбі қаланы 
мекендеген. 1989 жылы татарлардың 92,0 пайызы қалада түрды. Қаладағы 
татарлар саны 1959 жылы 7518 адам болса, 1989 жылы 13334 адамға жетеді. 
1989 жылгы санақ бойынша Ақтөбе облысындагы өзге халық өкілдерінің 
үлесі 11,1 пайыздан 8,2 пайызға төмендеген [2, 25].

Орал облысының үлттық қүрылымында санақтар аралығында күрделі 
өзгерістер болды. Қазақ халқының саны екі есеге артты. 1959 жылы 175,3 
мыңнан 1989 жылы 351,1 мыңғажеткен. Алайда, Ақтөбе облысына қарағанда 
жылдық орташа өсім қарқыны томен болып, 5859 адамды қүрады. Бірақ, 
қаладағы қазақ халқының өсімі артты. Егер, Ақтөбе облысында қаладағы 
қазақтар саны 3,5 есе артса, Батыс Қазақстан облысында бүл көрсеткіш 7,8 
есеге өсті.

Әсіресе, 70 жылдардан бастап бүл бағыт белең алады. Соның 
нэтнжесінде, 1959 жылы қаладағы қазақ халқының үлесі бар болғаны 8,8 
пайызды көрсетсе, 1989 жылға таман қазақтар үлесі 28,1 пайызға жеткен. 
Әйтсе де, облыстағы қазақ халқының қалалану багыты Ақтөбе облысымен 
салыстырғанда анағүрлым қалыс қалды. 1989 жылы қазақ халқының 21,4 
пайызы ғана қалалар мен қала үлгісіндегі ауылдарда өмір сүрді.

Орыс түрғындардың саны өсіп, 158,1 мыңнан 216,5 мыңға жетті. Бірақ, 
1979-1989 жылдары облыстағы жалпы орыс үлтының саны 1229 адамға 
азайды. Егер, 1959-1970 жылдары жылдық орташа өсім 3546 адамды қүраса, 
1970-1979 жылдары бүл көрсеткіш 2057 адамды қүрады. Осы қүбылыс 
қаладағы орыс үлттарына да тэн болды. Олардың санындағы өсім 1970-1979 
жылдары анық байқалады да, қарастырылған кезең соңында баяулайды. 1959
70 жылдары 28743, 1970-79 жылдары 30689 адамға артса, 1979-89 жылдары 
11934 адамға көбейген. Бір ерекшелігі, облыста қалалық орыс үлттарының 
саны түтас Батыс Қазақстан аймағы бойынша жоғары болды. Дегенмен, 1959 
жылы облыста орыстар аймақ халқының 77,0 пайызын қүраған болса, 1989 
жылы 59,3 пайызға азайған. Жалпы, облыстағы барлық орыс түрғындардың 
73,3 пайызы қалада өмір сүріп, қалаланудың жоғары деңгейін көрсетті [3, 61].

1979 жылдан бастап, украиндықтар мен татарлардың да облыстағы 
саны азая берді. Соған қарамастан, қалалық укранндықтар мен татарлар саны 
қала-қоныстарда жылма-жыл артып отырды. Облыстың қалалық 
украпндықтары мен татар халықтары саны жагынан Ақтөбе облысынан 
кейінгі екінші орынды неленеді. Олардың өсімі 1970-79 жылдары қарқынды 
түрде артса, кейінгі жылдары бэсеңснді. Аймақ халқы қүрамындағы үлттық 
үлес салмақтары да кеми түсті. 1959 жылы укранндықтар аймақ халқының 7,1 
пайызын қүраса, 1989 жылы 5,4 пайызын неленеді. Сол снқты, татарлардың
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үлесі 3,8 пайыздан 3,1 пайызға төмендеді. Қалалық немістердің саны 
бойынша облыс Ақтөбеден кейінгі екінші орынды иеленеді. Бірақ, Батыс 
Қазақстан облысындагы қалалық немістер өсімі баяу қалыпын өзгертпей, 
кеми түсті. 1970-79 жылдары саны 668 адамға артса, 1979-89 жылдары 412 
адамға гана артты.

Гурьев облысында халықтың этннкалық қүрылымында көп өзгеріс 
болмады. Қазақ халқының үлесі 1959-1989 жылдары арта түсіп, жалпы 
халықтың 79,6 пайызын қүрады. Бүл жылдарда қазақ халқының саны 192,5 
мыңнан 338,9 мыңға артты. Бірақ, өсім қарқыны томен болып, жылына 4883 
адамды қүрады. Оның себебі, қазақтардың көпшілігінің көршілес Маңғыстау 
облысына қоныс аударуымен байланысты болды [4, 26].

Халықтың кері кетімі барлық үлттардың өкілдеріне де тэн болды. 
Облыстың қалаларында да қазақ түрғындардың саны жылма-жыл артып, 
қалған үлт өкілдерінің қатары 1970-1979 жылдары едәуір азайды. Түтас 
Батыс Қазақстан бойынша Гурьев облысы ғана қазақ халқының жоғары 
қалалану деңгейімен ерекшеленді. Өйткені, 1959 жылы Батыс Қазақстанның 
аймақ халқының 60 пайыздан астамы осы облыстың қалаларында өмір сүрді. 
Тек, 70 жылдардан бастап, Батыс Қазақстанның басқа қалаларында қазақ 
халқының үлесі артып, 1989 жылы облыс қалаларындагы қазақ халқының 
үлесі 33 пайызга кеміген [5, 134]. Халықтың үлттық қүрылымындағы келесі 
ерекшелігі облыстың аймақ халқының қүрамында қарастырылып отырған 
кезең барысында қазақ халқының қалалану үлесі басым болды.

1959 жылдың өзінде облыстың қалалық қазақ халқының үлесі 47,0 
пайызды қүраған. Бүл уақытта Ақтөбе облысында осындай көрсеткіш 24,0 
пайыз, Батыс Қазақстан облысында 8,8 пайызга ғана тең болган. 1989 жылы 
қалалану деңгейі 52,8 пайызга көтерілді. 1989 жылы орыс түргындар саны 
халықтың 14,9 пайызды қүрап, 1970-1989 жылдары 13 мыңга азайды. Аймақ 
халқының қүрамында қазақ халқынан кейінгі басым үлттың бірі орыс халқы 
болды. 70 жылдарга дейін орыстар саны артса, кейін азайып, 1989 жылга 
таман мүлде төмендеп кетті. 1959 жылы орыстардың аймақ халқы 
қүрамындагы үлесі 30,0 пайызды қүраса, 1989 жылы 22,5 пайызга кеміді. 
Сондай-ақ, қаладагы укранндықтардың саны 1959-1989 жылдар аралыгында 
2226 адамга, татарлар саны 375 адамга гана артқан. Керсінше қалалық 
немістер саны санақтар аралыгында 401 адамга азайды.

Маңгыстау облысында халықтың қалыптасуына сыртқы факторлар 
тікелей ықпал етті. 1959-1970 жылдары облыстагы барлық халық саны 35,7 
мыңнан 159,2 мыңга артты [6, 14]. Халық саны осы жылдары толыгып, 
барлық үлт өкілдерінің саны осы жылдары артты. 1970-1979 жылдары орыс 
түргындарының саны қазақ халқын басып озды. 1979 жылдан бастап, қазақ 
халқының саны артып, 1989 жылга таман 165,0 мыңга жетеді. Сэйкесінше, 
облыста аймақ халқының саны артып, қалалану үрдісі жедел қарқынмен 
жүрді.

1959-1989 жылдарда аймақ халқының саны 18,7 есе артқан. Оның 
ішінде барлық үлттың өкілдерінің саны да өсті. Бірақ, 1979 жылга дейін 
аймақ халқының қүрамында орыс түргындардың саны басқа үлттардан 
анагүрлым көп болды. Тек, 1979 жылдан кейін гана қазақ халқы аймақ 
халқының қүрамындагы саны басым түргындарга айналды. Егер, 1959 жылы 
аймақ халқының қүрамындагы қазақтар үлесі 37,0 пайыз болса, орыстар үлесі
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45,0 пайызды қүрады. 1989 жылы қаладағы қазақ халқының үлесі 44,9 
пайызға көтеріліп, орыстардың үлесі 37,0 пайызға төмендеген.

Кесте 1 - Батыс Қазақстан аймақ халқының үлттық қүрылымындағы 
өзгерістер (адам)

Жыл-
дар

казак-
тар

орыс
тар

украин-
дықтар

татар
лар

неміс-
тер

барлық
халық

Ақтөбе
облысы

1959 41881 74836 28214 7518 12620 174426
1970 64569 107025 37652 10364 16374 247545
1979 92794 120826 40490 11195 16837 295528
1989 159575 139420 46145 13334 19360 346377

Маңғыст
аУ
облысы

1959 5696 6956 642 321 68 15280
1970 45627 59466 7464 3115 611 131824
1979 80670 98464 9145 4601 1017 216800
1989 128443 106551 10134 5157 1130 287239

Гурьев
облысы

1959 90623 43274 1240 4198 1639 146486
1970 111210 66030 5441 4726 1714 198491
1979 140743 61459 3668 4610 1534 221049
1989 178180 57696 3466 4573 1238 256011

Орал
облысы

1959 9962 87391 8087 4358 113381
1970 19151 116134 10759 6275 923 157919
1979 41041 146823 13902 7486 1591 217391
1989 75488 158757 14590 8216 2003 267362

Әр облыстың қалалары мен қала үлгісіндегі ауылдарында 
этнодемографиялық үрдістер Батыс Қазақстанның қазіргі аймақ халқының 
қалыптасу сипатын айқындады. 1989 жылғы санақ қортындылары халық 
саны мен қүрылымындағы көп өзгерістерді дәлелдейді. Нэтижесінде қалалық 
қазақ халқының санындағы өсім анық байқалды. Қазақ халқының саны 3,2 
есеге артып, 1959 жылы 148,1 мыңнан 541,6 мыңғажетті.

Аймақ халқының қүрамындагы қазақ халқының үлесі Батыс 
Қазақстанда 1959 жылы 32,9 пайызды қүраса, 1989 жылы 44,9 пайыздық 
көрсеткішке жетті [7, 87]. Сонымен бірге, Батыс Қазақстанда 1959 жылы 
қазақ халқының 26,8 пайызы қалада өмір сүрсе, 1989 жылы қазақ халқының 
қалалану деңгейі артып, 42,9 пайызы қаланы мекендеген. Өзінің өсімі 
бойынша қазақ халқы өзге үлт өкілдерінен басым түрды. Қазақ халқының 
санындағы өсім 1970-1979 жылдары айрықша байқалды. Осымен бір уақытта 
өзге үлт өкілдері орыстар, укранндықтар, татарлар жэне басқалардың 
үлестері азайды. Түтас алғанда, 1959-1989 жылдардың аралығы қазақ 
халқының санындағы өсіммен ерекшеленді.

Қарастырылып отырган кезең барысында Батыс Қазақстан халқының 
қүрылымында басқа да, эртүрлі үлттардың өкілдері қалыптасты. Олардың 
бірі айқын даму багытын неленсе, кейбіреулері көші-қон қүбылысының 
қортындысына сай жаңадан пайда болып жатты.

Бүл кестеге 1989 жылғы халық санағы бойынша халық саны мың 
адамнан асатын үлт топтары енді. Одан өзге де кестеге енбеген кішігірім 
бірнеше үлт өкілдері Батыс Қазақстан террнторнясында өмір сүрді.
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Аталған үлт топтарының арасында немістер ерекшеленеді. Олардың 
басым көбі Ақтөбе облысының қалаларында мекендеген. Немістердің Батыс 
Қазақстан өңірінде пайда болуы Үлы Отан соғысы жылдары күштеп 
қоныстандырылуы салдарымен тікелей байланысты. Азғана тобы 1959 
жылғы санаққа да ілінген. Өйткені, қазан төңкерісіне дейінгі жылдарда 
Қазақстанға қоныстанғандар арасында немістер де болды.

Белорустар санының өсімі өнеркэсіптік даму белесінің басталуымен 
байланысты болды. Ақтөбе мен Маңғыстау облыстарының қалаларында 
белорус халқының өкілдері көптеп қоныстанып, аймақ халқының қүрамына 
сіңді. Сонымен бірге, Батыс Қазақстан өңірінде шешен халқының өкілдері де 
өмір сүрді. Әсіресе, кейінгі онжылдықтар бойында олардың саны едәуір 
артады. Олардың көбі өнеркәсіп пен қүрылыс саласында қызмет етті. 
Кейіннен көпшілігі Батыс Қазақстан жерінде түрақтап қалды.

Кэрістердің Батыс Қазақстан өңірінде пайда болуы республнкадағы 50 
жылдардагы қоғамдық-саясн оқнғалармен байланысты болды. Аймақ халқы 
қүрамындагы кэрістердің басым көбі Гурьев мен Ақтөбе облыстарында 
мекендеген. Сонымен бірге, молдавандар саны баяу болса да артып отырды. 
Олар Ақтөбе облысының қалаларында көптеп шоғырланған. Әсіресе, 50 
жылдардан кейінгі элеуметтік-экономнкалық бірқатар өзгерістердің 
барысында, жүмысшылар мен мамандардың келуіне байланысты 
молдавандар саны толықты.

Батыс Қазақстанның қалаларында ежелден Еділ бойы халықтарының 
өкілдерінің бірі ретінде танылатын мордвалар да өмір сүрді. Олардың 
бірқатары 1959 жылгы санаққа ілінді [8, 21]. Ежелгі үлттардың қатарына 
еврейлерді де енгізуге болады. Бірақ, олардың саны мен өсімі кейінгі 
жылдары төмендеді.

Қарастырылып отырған 1959-1989 жылдардың аралыгында Батыс 
Қазақстанның этннкалық қүрылым кестесінде күрделі өзгерістер болды. 
Аймақ халқының этннкалық қүрамындагы қалыптасқан оқнға аймақтың 
этнодемографнялық элуетін айқындайды. Әр аймақта қалыптасқан 
этнодемографнялық үрдіс Батыс Қазақстанның бүгінгі аймақ халқының 
қалыптасу сипатына негіз болды.
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Балыкова AM.
Вопросы процессов этнодемографпческого развития в городах Западного Казахстана

(1959-1989гг.)
Автор в научной статье анализирует этнодемографическое развитие городского 

населения Западного Казахстана с 1959-1989 годы. Анализ этнического состава городского 
населения и этнодемографический облик является актуальной сферой исследования в 
демографии. Исследователь рассматривает демографические изменения городского населения 
Западного Казахстана в сложное послевоенное время. В годы войны Западный Казахстан был 
местом эвакуации населения, что в итоге привело к снижению удельного веса казахского 
населения в связи со снижением естественного прироста и политикой переселения других 
народов. Таким образом, этнический состав населения Западного Казахстана стал 
многонациональным, так как появились нации, которые ранее не проживали в данном регионе.

Ключевые слова. Демография, этнодемография, этнодемографический процесс, 
миграция, динамика развития, процесс урбанизации, этническая структура, поло-возрастная 
структура, этнический процесс, депортация народов.

Balykova A.M.
Aspects of ethnographic and demographic development in cities of the West Kazakhstan region

(1959-1989)
In this article Seeker analysis ethnographic and demographic development of urban 

population in the West Kazakhstan region during 1959-1989. Analysis of ethnic composition of urban 
population and ethno-demographic aspect is actual field in demographic research. Seeker considers 
demographic changes of urban population in the West Kazakhstan region during difficult postwar 
period. During the war the West Kazakhstan region was the locality of evacuation, this fact led to 
reduction of Kazakh people specific gravity. So ethnic membership of the West Kazakhstan 
population became multilingual, because other nations came from different regions.

Key words. Demography, ethnodemography, ethnodemographic process, migration, 
dynamics of development, process of urbanization, ethnic structure, sexual and age structure, ethnic 
process, deportation of peoples

УДК: 97 (574)

ҚыдыралинаЖ.Ү. -
т.ғ.д., Мемлекет тарихы институты 
директорының бірінші орынбасары

РОЛЬ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ

Аннотация. В статье рассматривается роль Главы государства Н.А.Назарбаева в 
формировании идентичности и исторического сознания казахстанцев и общенациональных 
ценностей, новые задачи, стоящие перед народом, в контексте развития всего мира, в 
контексте Стратегии-2050.

Ключевые слова: Н.А.Назарбаев, историческое самосознание, общенациональные 
ценности, независимость Казахстана, Стратегия-2050.

В жизни нашего государства нет такой сферы, где бы, так или иначе, 
не прослеживалась роль Первого Президента страны Н.А. Назарбаева. 
Личность Главы государства является образцом яркого, харизматического 
политического лидерства, мудрого предвидения, блестящего реформаторства 
и служения народу.

Назарбаев и Независимый Казахстан -  это два неразделимых понятия. 
Независимость, по словам Лидера Нации, - «самая священная ценность для 
всех казахстанцев». Независимость — особая страница в истории государства

256



Ж а & а р .ш м . <W-1 - 2014 ^ .

и нации, сбывшаяся многовековая мечта казахского народа. Обретение 
государственного суверенитета - это итог борьбы, устремлений и чаяний 
предшествующих поколений. С его обретением раскрылся творческий 
потенциал нации. За два с небольшим десятилетия суверенного развития 
Казахстан стал современным конкурентоспособным государством, успешно 
осуществившим системные политические, экономические и социальные 
реформы.

Своими успехами Казахстан обязан политике стабильности и согласия. 
Согласно социологическим опросам, большинство граждан страны считают 
независимость и стабильность самыми большими достижениями Казахстана. 
Построенная в сердце Евразии столица -  Астана - стала символом 
Независимости казахстанского народа и зримым воплощением 
государственного успеха Первого Президента Республики Казахстан.

Независимость предоставила нам колоссальные, прежде невиданные 
возможности, сегодня казахстанцы являются хозяевами своей судьбы. В 
обществе повысился интерес к собственной истории, являющейся одним из 
важнейших факторов развития национальной идентичности и духовности. И 
здесь нельзя не отметить роль Главы государства в формировании 
идентичности и исторического сознания казахстанцев и общенациональных 
ценностей. Н А. Назарбаев писал в одной из своих работ, что без огромного 
сознательного труда миллионов людей, без осознания своей собственной 
роли в тысячелетней истории этноса, тем более столь сложной и 
драматичной, как история казахов, нельзя выстроить национальной идеи. 
Казахстанскому обществу удалось сохранить и приумножить позитивные 
идеалы развития. Необходимо дальнейшее укрепление идейных скрепов 
казахстанского общества: национальной истории, языка, самобытной 
культуры и традиций народа как генетического кода нации, казахстанского 
патриотизма, толерантности, межэтнического и межконфессионального 
согласия.

В современных условиях особенно важна роль истории в 
формировании всеказахстанской идентичности, укреплении исторического и 
национального самосознания и казахстанских ценностей. Конструирование 
коллективной идентичности является важной составляющей внутренней 
политики современных государств. Все государства мира в той или иной 
мере проводят политику идентичности, а также историческую политику, 
направленные на интеграцию различных сообществ, консолидацию 
общества, формирование и утверждение определенных представлений, 
символов, составляющих коллективный автопортрет и опирающихся на те 
или иные интерпретации истории, конструирование своего прошлого и 
будущего. Инструментами этой политики являются государственный язык, 
школьные и вузовские учебные программы и учебники истории, требования, 
связанные с приобретением гражданства, со знанием государственного языка 
при устройстве на работу трудовых мигрантов, национальные символы и 
праздники, ономастическая работа и т.п.

Сегодня важно видеть новые задачи, стоящие перед народом, в 
контексте развития всего мира, в контексте Стратегии-2050. Данная 
Стратегия -  это серьезный экзамен, требующий незыблемого единства и 
высокой ответственности всего народа, особенно молодого поколения,
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которому предстоит укреплять завоевания независимости государства, мир и 
согласие в стране. В Стратегии «Казахстан-2050» в числе первостепенных 
приоритетов особое внимание уделено формированию нового казахстанского 
патриотизма, роли интеллигенции в укреплении общенациональных 
ценностей, необходимости продолжения работы по формированию 
исторического сознания общества.

В известной программной статье Главы государства «Социальная 
модернизация Казахстана. Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» 
важное значение, как известно, придавалось необходимости построения 
учебно-воспитательного процесса на инновационных методиках и особой 
роли исторических знаний в решении задач становления личности, 
гражданина и патриота. Ученые Института истории государства, созданного 
пять лет назад для изучения новейшего периода в истории страны, участвуют 
в разработке и экспертизе учебников и учебных программ по истории 
Казахстана для вузов и средних общеобразовательных школ. Подготовлена 
Типовая программа по истории Казахстана для неисторических 
специальностей вузов. За 5 лет учеными Института изданы более 50 книг по 
новейшему периоду истории Казахстана, памятным историческим событиям
XX в., а также истории казахской государственности.

Ныне перед историками Казахстана выдвигается целый ряд задач, 
обусловленных особенностями нынешнего этапа развития государства. 
Современные историки осуществляют научное творчество в совершенно 
иных реалиях, чем их предшественники: изменении самого темпа и 
структуры исторического времени, стремительных изменений, не имевших 
аналога в прошлом. Те, кто пишут сегодня историю современного 
Казахстана, являются участниками и творцами новейшей истории страны. 
Новые стимулы для исторических исследований придают задачи, 
обозначенные в приоритетных направлениях Стратегии-2050.
Казахстанский опыт построения сильного государства и роль в этом Первого 
Президента, теоретические и методологические основы нового 
политического курса, осуществляемые в стране реформы во всех сферах -  все 
это становится предметом межотраслевых научных исследований, в том 
числе и исторического анализа. Разработан проект программы исторических 
исследований «Народ в потоке истории». Поступило свыше сотни заявок на 
проведение исследований по древней, средневековой, истории нового и 
новейшего времени, по всем историческим направлениям: в том числе вновь 
созданным лабораториям, а также краеведению.

Особенно выдвигается прогностическая функция современной 
исторической науки наравне со смежными общественными науками. От 
исторической науки сегодня общество и государство ожидают эффективного 
выполнения новых функций: проектирования новой мировоззренческой 
модели, ментального образа будущего Казахстана, о чем говорил Глава 
государства в Стратегии «Казахстан-2050». Историческое моделирование, 
прогнозирование, конструирование, разнообразный исследовательский 
инструментарий других социально-гуманитарных дисциплин предоставляют 
новые возможности для качественной реализации исследований.

В условиях глобализации и цивилизационных вызовов XXI века при 
прогнозировании моделей будущего развития, как страны, так и мира в
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целом, важное место отводится и духовно-идеологической составляющей 
общественного развития. Отечественный и мировой исторический опыт дают 
возможность возродить ценности и идеалы предшествующих поколений, что 
особенно актуально сегодня в свете проблем гуманизации общества. 
Нравственность и духовность, знание истории, культуры, языка и традиций 
народа по-настоящему внутренне обогащают и мотивируют человека к 
новым высотам, к созидательной активности и осмысленной жизни. Для 
модернизационного прорыва страны и нации необходимо качественное 
изменение сознания общества.

Основным субъектом исторической политики выступает государство, 
однако деятельность других акторов -  научного сообщества, представителей 
гражданского общества -  также является существенной. На нынешнее 
поколение возложена особая историческая ответственность — сохранить и 
укрепить завоевания Независимости. Потому предстоит большая 
консолидированная работа объединенными усилиями всех государственных 
и общественных институтов по популяризации исторических знаний среди 
широкой аудитории и формированию исторического сознания казахстанцев.

Ученым еще предстоит по-настоящему оценить роль Нурсултана 
Назарбаева в становлении государственности Казахстана. Мы, современники, 
можем назвать эту роль крупномасштабной и многогранной. Разъяснять 
значение и суть исторического прошлого и происходящих ныне масштабных 
перемен в жизни Казахстана - долг и высокая задача, стоящая перед 
отечественными историками.

Қыдыралина Ж.У.
Қазақстандықтырдың тарихи сана-сезімін қалыптастырудағы елбасының рөлі

Мақалада Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстандықтардың тарихи санасының 
қалыптасуы мен жалпы ұлттық құндылықтарды жащыртудағы ролі, сонымен қатар, 
«Қазақстан-2050» стратегиялық жоспарының жаһандық дамуы аясында халықтың алдына 
қойған міндеттері туралы баяндалған.

Кілтті сөздер: Н.Ә.Назарбаев, тарихи таным, жалпыұлттық құндылықтар, 
Қазақстанның тәуелсіздігі, «Қазақстан-2050» стратегиясы.

Kydyralina Zh.U.
Role of the Head of State in formation of historical consciousness of Kazakhstan citizens

In article is considered the role of the Head of state N. A. Nazarbayev in formation of identity 
and historical consciousness of Kazakhstan citizens and the national values, new tasks facing the 
people, in a context of development of the whole world, in the Strategy-2050 context.

Keywords: N.A. Nazarbayev, historical self-consciousness, general national value, 
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¥Б Т : ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНАН БАЛЛ НЕГЕ ТӨМЕН?

Аннотация. Сараптамалық мақалада ¥БТ тапсырмаларындағы олқылықтар нақты 
мысалдар негізінде сараланған. Мақала мазмұны эр сынып бойынша келтірілген бұлтартпас 
дэлелдермен ерекше.

Тірек сөздер: Алтын белгі, оқулық, сынып, тест сұрақтары.

Биылғы оқу жылыныңда үш тоқсаны түгесіліп, тәмамдалар түсы 
жақындай түсті. Өткен сынақтан тэжірибе мен тағылым алып, алға үмтылу 
уақыт талабы. Былтырғы үлттық бірыңғай тестілеудің нэтижесі осыған 
дейінгі жылдармен салыстырғанда талапкерлердің білім деңгейі төмен 
деген қорытындыға келді.

Үстіміздегі жылы елімізде 116 550 талапкер ¥БТ-ға қатысқан. 
Олардың орташа балы 70,9 пайызды қүрады. Бүл көрсеткіш алдыңғы жылмен 
салыстырғанда 16 пайызга төмен. Жоғары оқу орнына түсуге қажетті 
минималды (шекті) өту баллын 43 163 (36,8%) түлек ала алмаса, 125 баллды 
тек республика бойынша 3-ақ оқушы иеленген. 6000-ға жуық «Алтын 
белгіге» үміткердің 1400-і ғана өз білімдерін дэлелдей алды. Облысымызда 
да осы межені багындыра алмаған «Алтын белгі» үміткерлері аз болған жоқ. 
Әсіресе, мүмкіншілігі мол, элеуеті жеткілікті деген эр мектептің үкілеген 
үміттері неліктен мэреге жетпей сүрінді?

ҮБТ қорытындысының тым томен болуын сала мамандары былтырғы 
үйымдастыру жүмысының аса жогары деңгейде болуымен жэне тест 
қорының жаңа сүрақтармен толығуымен байланыстырды. Кеште болса қолға 
алынган қатаң тэртіп аталган мәселедегі келеңсіздіктерге қүзырлы 
мекемелердің белгілі дәрежеде «ызгарын» сездіргені рас. Осы сынақтагы 
талапкерлерге кездескен қиындықтардың көпшілікке байқалмаган басқа да 
сырларына Қазақстан тарихы мысалында барлау жасамақпыз.

Аңызга айналган сұраңтар
ҮБТ-дагы Қазақстан тарихының орны мен маңызын оқырманга 

тэптіштеп түсіндіріп жатудың өзі артық, аталган пэн талапкер қай 
мамандықты таңдаса да алдынан шыгатын «қабыргалы қамалга» айналган 
негізгі пэндердің бірі. Соңгы жылдары Қазақстан тарнхы сүрақтары 
төңірегіндегі дау толастагандай болып еді, былтыр аталмыш пэн бойынша 
дайындалган тест тапсырмалары алдымен ауызга ілікті. Тест сүрақтарының 
«сын көтермейтіндігі» туралы аңыз халық арасына лезде тарады. Оның үстіне 
ҮБТ басталгалы болмаган жагдай сүрақ кітапшаларының сынақтан кейін 
іле-шала республика бойынша жаппай өртеліп-жойылуы, соган сэйкес қогам 
тарапынан тест тапсырмаларын талдауга еш мүмкіндіктің қалмауы, 
қолданылган сүрақтардың сапалық деңгейіне деген күмэнді күшейте түсті. 
Қалың көпшілік мүны бүл тапсырмалар болашақта да қолданыста 
болатындықтан оның қүпияларын сақтау мақсатында жүзеге асырылып 
жатырган шара деп қабылдады. Абылай ханның цанша аты болган? Абылай
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ханның бешпетінде неше түйме бар? Роза Рымбаеваның цанша концерттік 
көйлегі бар? Рымбаеваның сүйікті көйлегі қандай? Райымбек батыр цандай 
түсті киім киген? деген мағынасыз сауалдардың болғаны туралы бүқаралық 
ақпарат қүралдарында шу көтерілді. ¥БТ-да кездескен осындай «қызық» 
сүрақтарға байланысты талапкерлер сауалына Білім және ғылым министрі 
Б.Жүмагүлов мырза «Мен бүл фактіні тексеремін. Егер шынында да, мүндай 
сүрақ болса, мен сол сүрақты эзірлегендер үшін кешірім сүрауға дайынмын»
[1] деп мәселенің ақиқатын іздейтінін айтты. Аталған сүрақтарды көзімізбен 
көріп, қолымызбен үстамаганнан кейін бүл жерде шынайы сараптама жасау 
өте қнын. Ал болған жайға сенбейін десең, қала мектептерінің біріндегі өз 
ісінің шебері саналатын әріптесіміз шэкіртіне «Ш.Уэлнхановтың бешпетінде 
неше түйме болған?» деген сүрақтың келгенін, кейін оның жауабын оқулықта 
берілген тақырыптан қайта-қайта қарап таба алмағасын, амалсыздан сол 
сыныпқа арналған Ж.Қасымбаев (Алматы: Мектеп, 2004. -  248 б.) пен
З.Е.Қабылдинов, А.Т.Қайыпбаева (Алматы: Атамүра, 2008. -  352 б.) 
оқулықтарында берілген Ш.Уэлнханов суретінің бешпетіндегі түймелерді 
санағанын тілге тнек етті. Бір қызығы, аталған бірінші оқулықтағы суретте 
(179-бетте) бес түйме көрініп түрса, ал екіншісінде (314-бет) оның саны алтау 
екен. Аппеляциялық комиссияда жүмыс жасаған тағы бір эріптесіміз 
керісінше жоғарыдағыдай сүрақтардың болмағанын, оның жай дабыра 
екеніне назар аударды. Мүндай жағдайда көбіне пэтуэлі сөзден гөрі эжуаға 
жақын эңгімелердің алға шығатыны белгілі. Рас-өтірігі белгісіз мысалдарды 
тізе бергеннен көтерілген тақырыптың түйіні шешілмейді, осымен 
доғармасақ аңызға айналып үлгерген сүрақтар тізімі жалғаса береді және 
мэселеге бүлай келу проблеманы шешудің тнімді жолы емес.

Облысымыздағы жаңа үлгідегі ннновацнялық мектептердің түлектері, 
әсіресе, «Алтын белгіге» үміткер кейбір талантты талапкерлер сынақ 
барысында өздеріне келген «қнын» сүрақтар туралы өз ойларын кейін ортаға 
салды. Оқушылардың айтқанына сеніп, оларға берілген нүсқаларды және сол 
тапсырмалар негізінде дайындалған биылғы түлектерге арналған байқау 
сынақтарын байыппен сараласақ, былтырғы тестілеудегі төменгі нәтиженің 
сыры тереңде жатқан сняқты. Науқастың сырқаты дэл анықталмай оған 
дүрыс ем қонбайтыны сняқты, қай нәрседе де кеткен кемшіліктер мен 
жіберілген жаңсақтықтар дер кезінде нақтыланбаса діттеген нэтнжеге жету 
қнын. Енді нақты фактілер негізінде ойымызды эрі қарай сабақтайық.

Тест тапсырмаларындагы түйткілдер
Үлттық бірыңғай тестілеу талаптарына сэйкес Қазақстан тарнхы 

бойынша талапкерге келетін нүсқадагы 25 сүрақтың екеуі -  6, жетеуі -  7, 
сегізі -  8, сегізі -  9 сыныптардың оқулықтары негізінде дайындалады.

Бірінші. Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулығы
[2] бойынша ҮТО дайындап жүрген тест тапсырмаларында айтарлықтай 
кемшіліктер бар деп айта алмаймыз. Мүны мойындамау -  ақнқатқа қнянат.

Екінші. Негізгі мазмүнында анағүрлым өзгеріс болмаганына 
қарамастан таяу жылдарда жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына 
арналған оқулық екі авторлық редакцняда басылып шықты [3]. Аталған 
оқулықтың қайта басылуындағы келеңсіздіктер хақында белгілі эдіскер- 
ғалым Тотай Түрлығүлдың жанайқайы тарнхшылардың төл басылымында 
жарняланды [4]. Аталған екі оқулықта бүгінгі таңда орта мектептерде қатар
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қолданыста жүргендіктен, соңғы оқулыққа енген ішінара өзгерістердің өзі 
талапкерге ¥БТ-ға қос оқулықпен де тиянақты дайындалу қажеттігін 
көрсетеді. Шын мэнінде, бүл назар аударарлық нэрсе, ойымызды тарқатып, 
түлектерге едэуір салмақ салатын жэйтті нақтылай түссек, талапкер 7-сынып 
оқулығының 2007 жылгы басылымынан төмендегі тест тапсырмалары туралы 
мэліметті таба алмайды. 1. XVII ғасырдың ортасында Жоңғар мемлекетінің 
күш-қуатын біршама арттырған қонтайшы: А) Қалдан- Серен В) Болат 
С) Әмірсана Д) Батыр Е) Себан-Рабдан (2003 жылғы басылымы.184- бет).
2. 1603-1624 жылдары Қазақ хандығымен шайқасқа түсті: А) Жоңғар 
хандығы В) Моғолстан С) Сібір хандығы Д) Хиуа хандығы Е) Бұхар 
хандығы (Бүл да сонда.162-бет.). 3. Қасым ханның билігі жүрген жоқ: 
А) Қырғыздарға В) Қыпшақтарға С) Үйсіндерге Д) Дулаттарға Е) 
Наймандарға (Сонда.154-бет.). 4. Сібір елін монғолдар жаулап алғаннан кейін 
Жошы үлысына кіргенін жазған шежіреші: А) Қ. Жалаири В) А.Иасауи 
С) Рубрук Д) Бартольд Е) Рашидад-Дин (Сонда.186-бет.). Әлі де көптеген 
мысалдар келтіруге болады, бірақ оны тізе бергеннен мәселенің мэні 
өзгермейді. Сөздің қысқасы, екі оқулықтағы мэліметтерді «мидай 
араластырып», талапкерді эбігерге салудың кімге қажеті бар? Ойланарлық 
нэрсе?!

Үшінші. Былтырғы жылгы тест сүрақтарындағы айтарлықтай өзгеріс 
8-сынып шеңберінде болды. ҮБТ басталған тогыз жыл ішінде осы сынып 
бағдарламасы бойынша талапкерлерге келетін тест сүрақтары негізінен 
Ж.Қасымбаев оқулығы бойынша дайындалып келсе, былтырғы жылы орта 
мектептерде балама ретінде оқытылып жүрген З.Е. Қабылдинов,
А.Т. Қайыпбаева оқулығынан келген санаулы сүрақтардың өзі ¥БТ-ға 
әзірлігі тастүйін деп есептелген талай талапкерді «теңселтіп» кетті. 
Мектептегі эріптестеріміздің айтқанына сенсек, Қазақстан тарихы пэні 
бойынша ҮБТ тапсырмаларының қандай оқулықтардан болатыны туралы 
жыл сайын дэстүрлі түрде облыс мектептеріне «жоғарыдан» һэм 
министрліктен түсетін арнайы бүйрықта былтыр «төменге» жетпей қалыпты. 
Сөзімізге дэлел, төмендегі мысалдар. 1. «Ақтабан шүбырынды, Алқакөл 
сүлама» жылдары қазақ жеріне басқыншылық жасаған жоңғар қонтайшысы: 
А) Батыр В) Қалдан-Бошокту С) Қалдан-Церен Д) Цеван-Рабдан 
Е) Әмірсана (Қабылдинов З.Е., Қайыпбаева А.Т. А., 2008. 22-бет).
2. Жекпе-жек үрыста Абылайдың қолынан қаза тапқан жоңғардың атақты 
батыры: А) Аюке В) Шарыш С) Убаши Д) Әмірсана Е) Лама Доржы (Бүл да 
сонда. 57-бет.). 3. Орынбор қаласын қоршауда көзге түскен Досалы 
сүлтанның сарбаздар саны: А) 1000 В) 500 С) 400 Д) 200 Е) 2000 (Сонда. 65-
б.). 4. Атақты жырау, мемлекет қайраткері, қазіргі Павлодар облысының 
тумасы: А) Ақтамберді В) Тәтіқара С) Бұқар Д) Қазтуған Е) Үмбетей 
(Сонда. 87-6.). 5. Қоқандықтардың Таушүбек бекінісін басып алуға қатысқан 
экспедиция басшысы: А) Колпаковский В) Крыжановский С) Бутков 
Д) Карбышев Е) Гасфорт (Сонда. 153-6.). 6. XIX ғасырда Ресейде 
шаруалардың басыбайлы езгісінің жойылған мерзімі: А) 1891 жылы В) 1863 
жылы С) 1867 жылы Д) 1868жылы Е) 1861 жылы (Сонда. 216-6.) немесе 
Абылай хан қүқығын шектеген кеңес? Билер кеңесі (Бүл да сонда.57-бет). 
Келтірілген сүрақтарға қатысты мэліметтер Ж.Қасымбаев оқулығында 
жалпылама қамтылғанымен, берілген сүрақтардың нақты жауабы
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З.Е.Қабылдинов, А.Т.Кдйыпбаевада «соқырға таяқ үстатқандай» анық жэне 
дэлдікпен баяндалған.

8 сынып оқулығы төңірегіндегі «жыр» мүнымен бітпейді. Биылғы 11- 
сынып оқушыларына байқау сынағы ретінде үсынылган 4171-нүсқаның 24
mi сүрагын мысалға алайық. XX ғ. басында Орынбор-Ташкент шойын 
жолына жүмысқа тартылғандардың саны: А) 30-40 мыңға жуық В) 15-20 
мыңға жуық С) 20-25 мыңға жуық Д) 25-30 мыңға жуық Е) 10-15 мыңға 
жуық. Осы сүрақ туралы мэлімет Ж.Қасымбаевтың оқулығында 30 мыңға 
жуық деп көрсетілсе (215-6.), З.Е.Қабылдинов, А.Т.Қайыпбаевада 40 мыңға 
жуық қазақ қатысқаны (246-6.) жазылған. Сөзімізге түздық ретінде тағы бір 
мысал.1789 жылы Омбыда ашылған: А) Түземдік мектеп В) Артилерия 
училищесі С) Кадет корпусы Д) Үш сыныпты мектеп Е) Азия мектебі. 
Көрсетілген сүрақтың жауабы Ж.Қасымбаев оқулығында «қазац жерінде 
1789 жылы ашылган Азиялъщ училищем атап көрсетуге болады» (131-6.) 
деп жазылса, 3. Е. Қабылдинов, А. Т. Қайыпбаевадан «1786 жылы Омбыда 
азиялъщтарга арналган мектеп ашылды» деген мәліметті оқисыз. 
Байқасаңыз, мэліметтер бір-біріне тым қиғаш. Алгашқы оқулықта Азия 
мектебі ашылған қаланың аты берілмесе, соңғысында азиялық мектептің 
ашылган жылы қате берілген.

Оқырманға түсінікті болу үшін көтерілген мәселені анықтай түсейік. 
Білім жэне ғылым министрлігі бекіткен жалпы білім беретін 8-сыныпқа 
арналған екі оқулықта күні бүгін оқу үдерісінде қатар пайдалануда 
жүргенімен, мектептердің дені үзақ жылдардан бері өздеріне эбден сіңісті 
болган Ж.Қасымбаевтың оқулығын басшылыққа алатын. Бір сыныптың 
бағдарламасы бойынша жазылған оқулықтар болғанымен, араларында 
анағүрлым айырмашылықтар бар екеніне жоғарыдағы мысалдар дэлел. 
Қысқа қайырғанда, жылдар бойы Ж.Қасымбаевпен дайындалған оқушы
З.Е. Қабылдинов, А.Т. Қайыпбаеваның оқулығынан дайындалған сүрақтарға 
қаншалықты жогары деңгейде жауап беруі мүмкін?!

Төртінші. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған 
оқулықтың (Қара: Қозыбаев М., Нүрпейіс К., Жүкешев Қ. Қазақстан тарихы 
(1914-2004 жж.). -  Алматы: «Мектеп» баспасы) 2005 жэне 2009 жылғы 
басылымы күні бүгін қатар пайдаланылуда. Соңғысы өңделіп, 
толықтырылған жаңа басылымы болғандықтан алдыңғысынан бірқатар 
өзгешеліктердің болуы қалыпты жағдай. Оның үстіне соңғы жылдары Б.Ғ. 
Аяған мен М.Ж. Шэймерденованың [5] оқулығы жарық көрді. Аталган 
сыныптың тест сүрақтары негізінен М.Қозыбаев, К.Нүрпейіс, Қ.Жүкешев 
оқулығы бойынша дайындалып жүргенін баса көрсетеміз. Бүл сынып 
сүрақтарындағы мэселеде жоғарыдағы жайларға үқсас. Мысалы: 1. 2004 
жылы Президент бастамасымен қабылданған мемлекеттік бағдарлама: А) 
Дарын В) Дағдарыстан дамуға С) Балапан Д) Ауылды дамыту Е) Мәдени 
мұра (2009 ж., 220-6.). 2. Астана қаласында элемдік жэне дэстүрлі дін 
басшыларының алғашқы сьезі өтті: А) 2007 В) 2006 С) 2005 Д) 2003 Е) 2004 
(2009 ж., 214-6.). 3. 2009 жылгы халық санағы бойынша республика 
түрғындарының арасындағы қазақ халқының үлесі: А) 35,5% В) 41,5% С) 
45,5% Д) 75,5 % Е) 67% (2009 ж., 205-6.) т.б. сүрақтардың жауаптарын 
талапкер 9-сыныптың 2005 жылгы басылымынан таба алмайды.
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Техникалық қателіктерге байланысты талапкерді шатастыратын 
сүрақтарда ішінара кездеседі. Биылғы 11-сыныпқа арналған байқау 
сынағындағы нүсқалардың бірінде 1927 жылы Ә.Қашаубаев өнер көрсеткен 
ел: А) Дания В) Франция С) Англия Д) Испания Е) Германия деген сүрақ 
кездессе, келесі бір нүсқада сүрақ былай берілген: 1927 жылы Париж 
қаласында өткен концертке қатысып эн салган қазақ халқының эйгілі эншісі: 
А) С.Қожамқүлов В) Ә.Қашаубаев С) Ж.Мүса Д) К.Байсейітова 
Е) Қ.Байжанов. Бүл сүрақтагы қайшылық мынада, сонда Ә.Қашаубаев 1927 
жылы қай қалада өнер көрсеткен, Германия әлде Франция? Ал мектеп 
оқулыгында: «1925 жылы КСРО халықтары шыгармашылыгының Парижде 
өткен дүниежүзілік қолданбалы өнер көрмесінің жэне 1927 жылы 
Германияның Майндагы Франкфурт қаласында өткен дүниежүзілік музыка 
көрмесінің концерттеріне қатысқан қазақтың үздік эншісі Әміре Қашаубаев 
өзінің таңгажайып дарынымен Еуропаның талгампаз көрермендерін тэнті 
етті» (93-6.), - делінген.

Тобыңтай түйін
Оқырман өзі байқагандай мектеп оқулықтарының жиі-жиі өзгеріп 

отыруы көңілге қаяу үялатады жэне бар қайшылықтың төркіні де осында 
жатыр. Былтыргы жагдай алда да қайталанбайтынына ешкім кепілдік бере 
алмайды. Баса назар аударатын нэрсе -  былтыргы талапкерлер балама 
оқулықтардан тест сүрақтары келетінін ескермеді. Әсіресе элеуеті мықты, 
мүмкіншілігі зор, білім деңгейі әжептәуір делінген талапкерлер басқа 
пэндерден емес Қазақстан тарихынан сүрінді. Белгілі тарихшы 
Ж.Артықбаевша айтсақ «Қазақстан тарихын біз тарихшы дайындаймыз деп 
оқытпаймыз, үлт азаматын, отаншыл жасты тэрбиелейміз деп оқытамыз» [6]. 
Қалай десек те, «білім -  асыл қазыналы сандық, оны ашатын кілт тек еңбек» 
екенін талапкер үмытпауы тиіс.
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Жагсығалиев Ж.Ж.
ЕНТ: Почему низкие балы по Истории Казахстана?

В экспертной статье недочеты в заданиях ЕНТ анализируются на основе конкретных 
примеров. Содержание статьи исключительно тем, что приведены достоверные доказательства 
по каждому классу.

Ключевые слова: Алтын белги, учебник, класс, тестовые задания.

Zhaksugaliev Zh.Zh.
UNT: Why low balls on the history of Kazakhstan?

In expert article shortcomings job UNT analyzed on the basis of precise examples. Article 
content solely that given credible evidence for each class.

Key words: Altyn belgi, textbook, class, tests.
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2014 жылдың 27 ақпанда М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті ғалымдары Фраунгофер атындағы 
қолданбалы зерттеулерге ықпалдастық өнеркәсіптік өндірістік 
қоғамының ¥йымдастыру және автоматтандыру институтының 
өкілдерімен кездесті.

Кездесудің басты мақсаты - Германия мемлекетіндегі Фраунгофер 
атындагы қолданбалы зерттеулерге ықпалдастық өнеркэсіптік өндірістік 
қогамының Үйымдастыру жэне автоматтандыру институты галымдарының 
университетіміздің галымдарымен пікір алмасуы. Кездесу барысында біріге 
жаңару мақсатында болашақтагы даму мәселелері жэне осы мэселелер 
барысындагы университет галымдарының негізгі жобалары талқыланды.

Кездесудің негізгі қонақтары Фраунгофер атындагы қолданбалы 
зерттеулерге ықпалдастық өнеркэсіптік өндірістік қогамының Үйымдастыру 
жэне автоматтандыру институтының өкілі - Серебрянский Сергей Семенович 
жэне де «Орал әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы Үлттық комианиясы» 
АҚ басқарма төрагасының орынбасары - Әлжанов Исабек Қанатүлы.

Кездесудің алгы сөзін М.Өтемісов атындагы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің бірінші проректоры, тарих гылымдарының 
докторы Тасмагамбетов Әсет Сембайүлы ашты. Кездесудің модераторы ГЖ 
жэне ХБ жөніндегі проректоры, тарих гылымдарының докторы, профессор 
Мүқтар Әбілсейіт Қапизүлы галымдарга жэне кездесуге қатысушыларга 
кездесудің мақсатын түсіндіріп, қонақтарга сөз берді.

Германиядан келген қонагымыз Серебрянский Сергей Семенович өз 
баяндамасын оқып, Фраунгофер атындагы қолданбалы зерттеулерге 
ықпалдастық өнеркэсіптік өндірістік қогамының Үйымдастыру жэне 

автоматтандыру институтының жаңалықтарымен бөлісті. Кейін халықаралық 
ынтымақтастық департаментінің директоры Қүлмагамбетова Светлана 
Сатжанқызы университетіміздің Германиямен қарым-қатынас жасап 
отырганын жэне атқарылып жатқан мэселелерді баяндады, ал Серебрянский 
Сергей Семенович Германияда университетіміздің атынан оқып жатқан 
студенттермен кездескісі келетіндігін жэне де Фраунгофер атындагы 
қолданбалы зерттеулерге ықпалдастық өнеркэсіптік өндірістік қогамының 
Үйымдастыру жэне автоматтандыру институтында тәжірибеден өтуге 
болатындыгын білдірді. Кейін университетіміздің галымдары өздерінің 
жобаларын баяндап талқыга салды. Серебрянский Сергей Семенович 
талқыланган жобаларга қызыгушылыгын білдіріп, қолынан келгенше қолдау 
көрсететінін айтты.
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1986 жылы Гурьев педагогикалық 
институтының тарих-филология факультетін 
үздік бітіріп, Отан алдындағы әскери 
борышын өтеп келген соң, еңбек жолын 1987 
жылы желтоқсан айында Сарытоғай орта 
мектебінде тарих пәнінің мұғалімі болудан 
бастаған. 1988 жылы Гурьев педагогикалық 
институтына оқытушылық қызметке
шақырылған. 1990-1993 жылдары Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің аспирантурасында оқып, 
1993 жылы «Жайық-Жем мұнайлы 
ауданының дамуы (1920-1940 жж.)» 
тақырыбында кандидаттық, кейін 2002 жылы 
Ш.Уәлиханов атындағы тарих жэне этнология 
институтының Диссертациялық кеңесінде 

«Қазақстанның батыс өңіріндегі қоғамдық-саяси өмір (XVIII г. II жартысы -  
XIX ғ. бірінші ширегі)» тақырыбындағы докторлық диссертациясын 
қорғады.

Әбілсейіт Қапизұлы «Азаттық таңы жолында», «Нүралы хан және 
Сырым батыр», «Қазақ мұнайының тарихы» монографиялары мен «Тарих 
тұңғиығындағы тұлғалар», «Тарих айдынындағы тұлғалар. 2-ші кітап» атты 
мақалалар жинағы мен Отан тарихының озекті мәселелеріне арналған 200-ге 
жуық ғылыми және ғылыми-копшілік мақалалардың, оқу-әдістемелік 
құралдардың авторы. Өзін XVIII-XIX ғасырлардың маманы ретінде танытқан 
ғалым, сол ғасырлардың алыптары Әбілқайыр, Әбілмәмбет, Абылай, Уәли 
хандар, Бокенбай, Сырым, Жоламан, Исатай-Махамбет батырлар туралы 
мақалаларын «Егемен Қазақстан» газетінде тұрақты жариялап келеді.

Қазіргі таңда Ш.Уәлиханов атындағы тарих, этнология институтының 
«Отан тарихы», М.Өтемісов атындағы мемлекеттік университетінің «БҚМУ 
хабаршысы», «Қазақ тарихы» секілді ғылыми және ғылыми-әдістемелік 
журналдарының редакциялық алқа мүшесі. Профессор Әбілсейіт Қапизұлы 
білікті ғылыми мамандар дайындау ісіне зор коңіл боліп келеді. Оның 
ғылыми жетекшілігімен 7 кандидаттық, 6 магистрлік диссертация қорғалды.

Өзінің қайрат-жігерін ғылымға арнап келе жатқан Әбілсейіт 
Қапизұлының еңбегі бағаланып, 1985 жылы Қазақ КСР Жоғары Кеңесі 
Президиумының мақтау қағазы, 1986 жылы «За трудовую доблесть» медалі, 
2007 жылы Білім мен ғылым министрінің мақтау қағазы, 2012 жылы Ресей 
Федерациясының университеттерімен тығыз ғылыми-мәдени байланыстары
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үшін, Ресей Федерациясы Қалмақ Республикасының Білім жэне гылым 
министрлігінің мақтау қағазымен марапатталды.

Әбілсейіт Қапизүлы -  өз саласының кэсіби шебері, университеттің 
ғылыми элеуетін жоғары дэрежеге көтерілуіне өзіндік үлес қосып келе 
жатқан білікті маман. Әріптес жолдастары арасында беделді, үжымды 
үйымдастыра білетін қабілеті жогары. Бүгінгі танда университеттің ғылыми 
жүмыстар жэне халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры.

Қүрметті Әбілсейіт Қапизүлы, мерейтойыңыз қүтты болсын! 
Отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс, шығармашылық шалқар 
шабыт тілейміз. Ғылым мен білім атты биіктен орын алған жүлдызыңыздың 
одан әрі жарқырауына тілектеспіз.

Тарих және ңұңың факультеті

^ ё а ж и е ж а л  & ~ ^ль /н а р а

В день юбилея примите искренние, 
сердечные поздравления.

Ваша трудовая деятельность началась 
с должности учителя начальных классов в 
восьмилетней школе, затем была 
продолжена в педагогическом колледже 
им.Ж.Досмухамедова, а с 2004 года -  в 
Западно-Казахстанском государственном 
университете им.М.Утемисова. За этот 
период Вы были и ученым секретарем, и 
заведующей кафедрой. В настоящее время 
Вы руководите кафедрой русской 
филологии, умело объединив две кафедры в 
единый творческий коллектив.

В 2007 году в Саратовском 
государственном университете
им.Н.Г.Чернышевского Вы успешно 
защитили кандидатскую диссертацию по 

теме «Мир казахского этноса в документальной и художественной прозе
В.И.Даля.

Являясь автором более пятидесяти научных, научно-методических 
статей, Вы обобщили свой опыт в замечательных учебниках «Мир казахской 
литературы», «Абай», «Мастера словесности в Приуралье».

Вы успешно преподаете не только в ЗКГУ им.М.Утемисова, но и в 
Астраханском государственном университете, проводите семинары-тренинги 
для учителей казахского языка и литературы СОШ Володарского района 
Астраханской области.

Вас отличает огромная целеустремленность, стремление к творческому 
совершенству, поиски новых путей преподавания языка и литературы.

МуОешЛь
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Большое внимание Вы уделяете воспитательной работе со студентами. 
Под Вашим руководством на филологическом факультете успешно 
проводились Неделя славянской культуры, Неделя казахской культуры, 
интересные литературные вечера. Воспитательная работа кафедры активно 
отражалась в публикациях СМИ университета, города и области.

Вы умеете быть строгой и доброй, требовательной и снисходительной, 
серьезной и веселой. Вы любите преподавателей и студентов -  и они тянутся 
к Вам. С Вами интересно дискутировать и работать, в трудную минуту Вы 
всегда протянете руку помощи.

В наше непростое время Вы всегда воспитываете в студентах 
толерантность, внимание к культуре разных народов, живущих в суверенном 
Казахстане, умение оценивать человека прежде всего по его нравственным 
качествам. Вы пользуетесь большим авторитетом у Ваших коллег и 
студентов.

В этот светлый мартовский день мы дарим Вам тепло своих сердец. 
Желаем свершения всего задуманного, молодости, сил и энергии: счастья 
Вам, вашим родным и близким!

Филологический факультет

^^Катьяма

Сізді М. Өтемісов атындагы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті Жаратылыстану-
география факультетініц үжымы 
ецселі 60 жылдық мерекелі 
мерейтойыцызбен шын жүректен 
қүттықтайды.

Сізді өмірден тоқыганы мол, 
кең ойлап, қамқорлық қолын үсынып 
жүретін аяулы жан ретінде жақсы 
танимыз. Терец білім, берік үстаным, 
іскерлік қабілет жэне үлкен 
ілтипатты парасат Сізді зор қүрметке 
бөледі.

Сіз 1970 жылы Ванновка 
ауылыныц М. Ломоносов атындагы 

орта мектебін бітіріп, Шымкент педагогикалық училищесініц мектеп 
бөліміне оқуга түсіп, 1972 жылыС.М. Киров атындагы ҚазМУ география 
факультетіне оқуга түсіп, оны 1977 жылы аяқтап, жолдама бойынша
А.С.Пушкин атындагы Орал педагогикалық институтында еңбек жолыцызды 
бастадыцыз.

География кафедрасында 1977 жылдан еңбек атқарып келесіз.Осы 
уақыттар аралыгында жогары білікті мамандар даярлауда ерен еңбегіңіз мол. 
Болашақ география мүгалімдеріне «Дүние жүзі елдерініц экономикалық,
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әлеуметтік жэне саяси географиясы», «Халықтар географиясы», «Аймақтану 
географиясы» курстарын жоғарғы әдістемелік негізде қүрып тиянақты білім 
негіздерін беруге көмектесудесіз.

Сіздің оқытушылық іс-эрекетіңіз студенттерге терең білімді меңгертіп, 
географ-зерттеушілер үшін дағдылар мен үжымдық қарым-қатынастарды 
қалыптастыруға бағытталған.

1984 жылы Мэскеу мемлекеттік университетінің География 
факультетінің Арнайы Гылыми Кеңесінде «Экономико-географические 
аспекты формирования кадров промышленности Южного Казахстана» 
тақырыбына кандидаттық диссертациясын қоргап, 1985 жылы география 
гылымдарының кандидатыатандыңыз.

2003-2005 жылы география кафедрасының меңгерушісі қызметін 
атқарып, қазіргі уақытта М.Өтемісов атындагы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің география кафедрасының доценті.

Зерттеу нәтижелерінің қорытындысы бойынша 77-дан астам гылыми 
жүмыстарыңыз жарық көрді.Доцент ТА.Терещенконың жетекшілігімен 6 
магистрлік диссертация қоргалды.

Сіздің абыройыңыз бүгінгі таңдагы еліміздің білімі мен гылымы, 
тәрбие беру саласындагы жемісті еңбегіңіздің, қажырлы қайрат пен шебер 
іскерлігіңіздің заңды нэтижесі деп білеміз.Жогары зияткерлік деңгей мен 
терең білім, қогамның әр түрлі салаларында қол жеткізген табыстарыңыз бен 
білім, гылым салаларын дамытуда сіңірген зор еңбегіңізді эріптестеріңіз 
әркез мақтан түтады.

Сіз қазақ елінің дамып, өркендеуі үшін бэсекеге қабілетті жастарды 
тэрбиелеу, жан-жақты дайындауда ерен еңбек атқардыңыз.

Қадірлі Татьяна Александровна! Сізге зор денсаулық, күш-қуат, үзақ 
гүмыр тілейміз! Қуанышты мерейтойыңызбен факультет үжымы атынан ізгі 
көңілден қүттықтай отырып, шыгармашылық табыс, баянды бақыт тілейміз!

Ізгі тілекпен,
Жаратылыстану-география факультеті
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АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТ 
МАҚАЛАНЫҢ ДАЙЫНДАПУ ТӘРТІБІ

«БҚМУ хабаршысы» жинағына жариялауға білім мәселелеріне қатысты ғылыми 
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 
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.
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